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 Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 

 
Datum a čas konání: 24.1.2018 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Dostál 

Josef, Jindřiška Vodičková 
Omluven: (1) Šimon Pavel 
Zapisovatel:      Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Jindřiška Vodičková, Josef Dostál 

1) Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Inventura majetku obce 
5) Žádost o dotaci oprava cesty Nohavice – Kubátka  

a) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 
6) Rozpočtová opatření 

a) 2017 
b) 2018 
c) Doplnění usnesení č. 5/2017/16.11 

7) Kontrola hospodaření obce za r. 2017 
8) Kolaudace lesní cesty 
9) Různé: 

a) Žádost o koupi pozemku a zřízení služebnosti stezky a cesty 
b) Žádost o finanční příspěvek 
c) Hlášení VHČ města Seč 
d) Dodatek č. 2 kupní smlouvy – odvoz separovaného odpadu 
e) Smlouva o poskytnutí služeb 
f) Vyplácení mzdy hospodářce 

 
1) Zahájení 

Starosta přivítal přítomné. Shledal zastupitelstvo usnášení schopné a přečetl body programu. 
Vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění a schválení programu. Bylo navrženo 
program doplnit o body 5 a), 6 a) – c) a  9  a) –f). 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2018/24.01 
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatelé: Jindřiška Vodičková, Josef Dostál 
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Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2018/24.01 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
 

3) Kontrola minulých zápisů a usnesení 
Byla provedena kontrola minulého zápisu a usnesení.  
 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu – bez námitek. 
 

4) Inventura majetku obce 
ZO byla předložena inventarizační zpráva se všemi soupisy a přílohami. Nebyly shledány 
žádné inventurní rozdíly. Výše vyřazeného majetku činí 70 763,33 Kč. Výše pohledávek 
k 31.12.2017 činí 60 852  Kč. Výše závazků k 31.12.2017 činí 22 898 Kč. 
Návrh usnesení: ZO schvaluje inventuru majetku obce. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2018/24.01 
ZO návrh schvaluje. 
   

5) Žádost o dotaci oprava cesty Nohavice – Kubátka 
Žádost o dotaci na opravu cesty Nohavice – Kubátka byla zpracována a podána 
ve stanoveném termínu. Vysoké pořadové číslo žádosti svědčí o vysokém zájmu o tuto dotaci. 
Z hlediska velikosti naší obce se zmenšuje pravděpodobnost její získání. V případě neúspěchu 
by se obec pokusila provést rekonstrukci z vlastních zdrojů, případně podat opětovně žádost 
na podzim, kdy bude vypsána obdobná dotační výzva. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

a) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 
ZO bylo informováno o nově vypsaném dotačním titulu z Programu obnovy venkova 
Vysočiny 2018 (dále jen POVV). Termín sběru žádostí je stanoven od 1.2.2018 do 29.6.2018. 
Naše obec by mohla získat dotaci 60% v maximální výši 127 000 Kč. Po prostudování Zásad 
POVVV by se tato dotace nechala využít na nákup kontejnerového nosiče za traktor. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s nákupem kontejnerového nosiče za traktor včetně kontejneru, 
se všemi úkony souvisejícími se získáním dotace za tímto účelem a provedením příslušného 
rozpočtového opatření v příjmech i výdajích. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2018/24.01 
ZO návrh schvaluje. 
 

6)  Rozpočtová opatření 
a) 2017 

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 12/2017 a 13/2017, která byla zveřejněná 
dle platné legislativy. 
 
ZO bere na vědomí 
 

b) 2018 
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1/2018, které bylo zveřejněno dle platné 
legislativy.  
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Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2018/24.01 
ZO návrh schvaluje. 
 

c) Doplnění usnesení č. 5/2017/16.11 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu obce Rušinov ke schvalování 
příjmů neomezeně v plném rozsahu. 
Vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok 2018, kde závaznými ukazateli jsou celé běžné 
a celé kapitálové výdaje a vybrané příspěvky organizacím, ponechává starostovi pravomoc 
schvalovat rozpočtová opatření v oblasti výdajů s limitem do 500 000,- Kč na jeden výdaj. 
Dále pověřuje starostu ke schvalování změn rozpisu výdajů neomezeně v plném rozsahu.  
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2018/24.01 
ZO návrh schvaluje. 
 

7) Kontrola hospodaření obce za r. 2017 
ZO bylo informováno o kontrole hospodaření obce za rok2017, které v letošním roce 
proběhne neobvykle brzy v pondělí 29.1.2018. 
 
ZO bere na vědomí 
 

8) Kolaudace lesní cesty 
Kolaudace zrekonstruované cesty proběhne ve čtvrtek 25.1.2018 okolo 9:00 hod. 
 
ZO bere na vědomí 

 
9) Různé: 

a) Žádost o koupi pozemku a zřízení služebnosti stezky a cesty 
Ing. Vlastimil Dražil podal prostřednictvím JUDr. Bílkové žádost o projednání a schválení 
koupě pozemků parcelních čísel 373/4 o výměře 60 m2, 374/3 o výměře 124 m2, 373/3 
o výměře 282 m2, 373/2 o výměře 12 m2, 372/2 o výměře 46 m2, 376/2 o výměře 127 m2 
(pozemky o výměře a v hranicích dle geometrického plánu číslo 148-173/2007, vznikajících 
pozemků čísel 374, 373, 372) a dále pozemků 212/1 a st. 24/1, ve vlastnictví Obce Rušinov. 
Všechny výše uvedené nemovité věci se nacházejí v katastrálním území Vratkov. 
 
Po projednání se starostou a z důvodu vytvoření přístupu obce, současně s realizací koupě 
JUDr. Bílková navrhuje zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemky parc. č. 215/2, 373/2, 
372/2, 373/4, 218/2, 116/3, 118/7, 103/2, které jsou, příp. budou ve vlastnictví Ing. Dražila, 
a to ve prospěch Obce Rušinov. Proti tomu žádá o zohlednění této skutečnosti, tj. vytvoření 
přístupu obce, při stanovení kupní ceny za nabývané pozemky. Dále s ohledem na daňové 
povinnosti vyplývající pro obě strany, navrhla zřízení věcného břemene za úplatu, a to 
symbolicky 1.000,- Kč. 
ZO bylo seznámeno s dotčenými pozemky a žádost projednalo. 
Návrh usnesení: ZO pozemek č. 372/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Vratkov neprodá. O prodeji 
ostatních pozemků uvedených v žádosti a stanovení kupní ceny rozhodne po znaleckém 
odhadu ceny dotčených pozemků a opětovném projednání s žadatelem. 
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Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2018/24.01 
ZO návrh schvaluje. 
 

b) Žádost o finanční příspěvek 
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Chotěboř požádal naši obec o finanční příspěvek 
na činnost.  
Návrh usnesení: Obec poskytne finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2018/24.01 
ZO návrh schvaluje. 
 

c) Hlášení VHČ města Seč 
ZO bylo seznámeno s hlášením VHČ města Seč o množství vyvezeného odpadu za rok 2017, 
které činilo více než 81 t. 
 
ZO bere na vědomí 

 
d) Dodatek č. 2 kupní smlouvy – odvoz separovaného odpadu 

ZO bylo seznámeno s Dodatkem č. 2 Kupní smlouvy ze dne 22.1.2007 uzavřené s firmou 
Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu (zhotovitel AVE 
Vysočina s.r.o.), který zvyšuje ceny vývozu. 
Návrh usnesení: ZO s dodatkem smlouvy souhlasí. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2018/24.01 
ZO návrh schvaluje. 
 

e) Smlouva o poskytnutí služeb 
ZO byla seznámeno se smlouvou o poskytnutí sužeb s Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 
Církvice, který má u obchodu na Rušinově umístěnou sběrnou nádobu na jedlý olej a tuk, 
do které mohou občané odkládat uzavřené láhve se zbytky použitého rostlinného oleje (např. 
po fritování). 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2018/24.01 
ZO návrh schvaluje. 
 

f) Vyplácení mzdy hospodářce 
Hospodářka obce požádala, aby od 1.1.2018 byla vyplácena její mzda na základě Dohody 
o provedení práce (max. 300 hod. ročně), měsíčně k výplatě 6.890,- Kč. ZO žádost 
projednalo. 
Návrh usnesení: ZO žádost schvaluje. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/2018/24.01 
ZO návrh schvaluje. 
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ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO 
bylo ukončeno 24.1.2018 v 17:45 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Vodičková Jindřiška 
 
                                                                                                            Dostál Josef 
 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 30.1.2018 
 
Vyvěšeno dne: 31.1.2018 
          
Sejmuto dne: 
 


