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Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání: 28.1.2015 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vidourek Milan, Gerstner Zdeněk, Vodičková 

Jindřiška, Dostál Josef, (od 18:00 hod.)  
Omluveni: Šimon Pavel, Dostál Josef 
Hosté:  --- 
Zapisovatel:     Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Vodičková Jindřiška, Vidourek Milan 
 
Program jednání: 

1) zahájení 
2) zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) kontrola minulého zápisu a usnesení 
4) projednání a schválení inventarizačního zápisu a vyřazovacího protokolu 

• 4.1) odpisový plán 
• 4.2) schválení účetní uzávěrky 2014 
• 4.3) aktualizace oběhu účetních dokladů 
• 4.4) rozpočtové změny 

5) projednání a schválení pohledávek 
6) schválení prodeje pozemku 
7)  projednání a schválení strategického rozvojového plánu obce  
8)  příprava veřejné schůze zastupitelstva obce s občany  
9)  projednání přípravy obce na likvidaci rozložitelných složek a uložení kovů  
10)  schválení došlých smluv 
11)  různé 

• 11.1) místní rozhlas 
• 11.2) dětské hřiště 
• 11.3) nákup dataprojektoru 
• 11.4) pronájem kulturní místnosti v hasičské zbrojnici 
• 11.5) porouchaná myčka na nádobí v kulturní místnosti v hasičské zbrojnici 
• 11.6) stavební prostor nad hospodou 
• 11.7) podpora masopustu 

1) Zahájení 
Starosta přivítal přítomné, shledal zastupitelstvo usnášení schopné, přečetl body programu, 
navrhl doplnit body o 12.1) – 12.4) a vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění 
a schválení programu. 
  

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 1/2015/28.01  
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatele: Vodičková Jindřiška, Vidourek Milan 
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2/2015/28.01 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
 

3) Kontrola minulého zápisu a usnesení 
 
K bodu č. 9 n) ze 2. zasedání ZO – odborná prořezávka lip 
Odborná prořezávka lip nebyla ještě provedena. Starosta V. Pešek u objednané firmy také 
dojednal pokácení buku na Modletíně před nemovitostí A. Pospíšila. Prořezávka bude 
provedena, jakmile to klimatické podmínky dovolí. 
 
K bodu č. 6 z minulého zasedání – internet na OÚ 
Místostarosta L. Čapek informoval ZO, že na OU zkušebně zajistil bezplatnou instalaci 
internetu od společnosti PH spol. s.r.o. Úhřetice, která se kvalitou srovnává se stávající firmou 
Coprosys – Leonet. Cenu za služby tato společnost nabídla 200,- Kč/měsíc. V případě, že by 
využila stávajících budov jak přenosný bod, služba by byla zdarma. Místostarosta také 
vyvolal jednání se společností Coprosys – Leonet, kterého se zúčastnil také starosta. 
Po poměrně složitém jednání obchodní zástupce této společnosti p. Zvolánek přislíbil 
do 27.1.2015 poslat návrh nové smlouvy s aktualizací ceny a dorovnáním konkurenční 
nabídky. Jelikož tak do současné doby neučinil a nedodržel své slovo a slib, místostarosta 
navrhuje ukončit spolupráci s touto společností. 
 
PH spol. nabídla také VoIP služby, což je tzv. pevná linka přes internet. Ceny hovorného jsou 
v tomto případě 0,5,- Kč/min na pevnou linku a 2,5,- Kč do mobilních sítí. Na jiná VoIP čísla 
je volání zdarma. Platí se pouze provolané minuty. Paušál se neplatí. Stávající tel. číslo je 
možné zachovat. V současné době obec platí za minimálně užívanou pevnou linku 
a dlouhodobě nevyužívané veřejné telefonní stanice (Rušinov Pelikánovi, Modletín Bláhovi) 
téměř 700,- Kč/měsíc. Ke zrušení VTS v Rušinově se souhlasně po rodinné poradě vyjádřila 
J. Plíšková. O převod telefonního čísla zájem nemají. P. Bláhová na Modletíně byla také 
o zrušení VTS informována starostou a ráda převedla stávající telefonní číslo do svého 
užívání.  
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 3/2015/28.01 
ZO vypovídá se společnostní Coprosys – Leonet s.r.o. Chotěboř smlouvu o poskytování 
internetu. Právní kroky vedoucí k odstoupení od smlouvy zajistí místostarosta L. Čapek. ZO 
souhlasí, že novým poskytovatelem internetu bude firma PH spol. s.r.o. Úhřetice a opravňuje 
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místostarostu L. Čapka k jednání s touto společností k uzavření smlouvy. Předmětem jednání 
bude i zřízení služby VoIP spojené s převodem stávajícího telefonního čísla obecního úřadu, 
zrušením VTS v obci. Obec také souhlasí s převodem tel. čísla 569692294 do užívání p. 
Bláhové z Modletína. 
 
K bodu č. 8.4) z minulého zasedání –  dotaz J. Nikrmaierová 
Umístění slibovaných sněhových zábran na budově obecního úřadu a novostavbě pod ní 
z důvodu zajištění zabezpečení průchozí cesty k jejich pozemku nebylo dosud provedeno. 
Starosta V. Pešek to odůvodnil zhoršenými klimatickými podmínkami, které neumožňují 
bezpečné provedení jejich instalace. Starosta vede dále v patrnosti. 
 
Místostarosta L. Čapek vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky k předešlému 
zápisu. Oslovení neměli výhrad a připomínek.  

4) Projednání a schválení inventarizačního zápisu a vyřazovacího protokolu 

ZO projednalo závěry inventarizační komise, která neshledala žádné inventurní rozdíly 
a navrhla vyřadit majetek z inventurních seznamů v hodnotě 23.628,7,- Kč 

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 4/2015/28.01 
Nebyly neshledány žádné inventurní rozdíly a ZO schvaluje vyřazení majetku v hodnotě 
23.628,7,- Kč viz inventarizační seznamy.  
 

4.1) Odpisový plán 
Nebyly navrženy žádné změny v odpisovém plánu dle směrnice č. 1/2012.  
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 5/2015/28.01 
Směrnice č. 1/2012 – odpisový plán nezměněn. 
 

4.2) Účetní uzávěrka 2014 
Schválení účetní uzávěrky za rok 2014. 
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 6/2015/28.01 
ZO schvaluje účetní uzávěrku za rok 2014. 
 

4.3) Aktualizace oběhu účetních dokladů 
Z důvodu povolebních změn v ZO je nutná aktualizace oběhu účetních dokladů ze dne 
13.1.2010 dodatkem č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje změny osob s dispozičním oprávněním 
a osob pro přezkoušení dokladů.  
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 7/2015/28.01 
ZO schvaluje dodatek č. 1. 
 

4.4) rozpočtové změny 
Starosta předložil ZO dokument s rozpočtovými změnami týkající se zejména daňových 
příjmů. 
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 8/2015/28.01 
ZO schvaluje rozpočtové změny uvedené v dokumentu, který bude přílohou tohoto zápisu. 

 

5) Projednání a schválení pohledávek 
Obec eviduje pohledávky ve výši 12.260,- Kč a navrhuje jejich schválení. Největší část 
pohledávky eviduje obec u již odstěhovaných Šindelářů, kdy je problém zjistit aktuální místo 
pobytu členů rodiny a úmrtí p. M. Šindeláře. Další část potom tvoří poplatky za hroby. Obec 
dlužníkům rozeslala výzvy k uhrazení pohledávek. 

 
Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 9/2015/28.01 
ZO schvaluje pohledávky ve výši 12.260,- Kč. 
 

6) Schválení prodeje pozemku 
Záměr prodeje obecního pozemku o výměře 44 m2, p.č. 317/2 v k.ú. Rušinov za cenu 
30,- Kč / m2 p. Františku Jindrovi byl 8.1.2015 řádně vyvěšen na úřední desce. Obecní úřad 
neobdržel k záměru žádné námitky. Starosta V. Pešek ZO informoval, že jmenovaný splnil 
požadované podmínky, zejména stavební úpravy a navrhuje mu tento pozemek prodat. 
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 10/2015/28.01 
ZO schvaluje prodej obecního pozemku o výměře 44 m2, p.č. 317/2 v k.ú. Rušinov za cenu 
30,- Kč / m2 p. Františku Jindrovi za dodržení podmínek uvedených v usnesení 
č. 13/2014/26.11. 
 

7) Strategický rozvojový dokument obce 
Místostarosta L. Čapek vypracoval a předložil ZO ke schválení a projednání Strategický 
rozvojový dokument obce Rušinov, který patří k základním dokumentům obce a vyjadřuje 
předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu.  
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 11/2015/28.01 
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ZO schvaluje Strategický rozvojový dokument obce Rušinov. 
28.1.2015 18:00 hod. – na zasedání ZO se dostavil omluvený zastupitel J. Dostál. 

 
8) Příprava veřejné schůze 

Starosta V. Pešek navrhl uspořádat tradiční veřejnou schůzi z důvodu zvýšení informovanosti 
místních obyvatel. Z diskuze vzešel návrh na pátek dne 20.2.1015 od 18:00 hod. Jelikož 
provozovatelka hospody uvedla, že v uvedeném termínu bude čerpat rodinnou dovolenou 
a sál nebude k dispozici, byla navržena kulturní místnost hasičské zbrojnice. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 12/2015/28.01 
ZO schvaluje uspořádání veřejné schůze v pátek dne 20.2.201 od 18:00 hod. v kulturní 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 

9) Likvidace odpadů 
V obci bude na základě  smlouvy s městem Seč umístěn velkoobjemový kontejner 
na bioodpad. Ostatní odpady, jako jsou např. barevné kovy a železo, mají občané naší obce 
možnost odevzdat ve sběrném dvoře na Seči. Samozřejmě i nadále bude tradičně zajišťovat 
sběr kovů HZS.  Také uvedl, že stávající žluté kontejnery na plasty u prodejny kapacitně 
nepostačují a navrhuje zakoupit ještě jeden kontejner. 

 
Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 13/2015/28.01 
ZO schvaluje nákup jednoho plastového kontejneru žluté barvy pro ukládání plastů. 

 
10) Došlé smlouvy 

Starosta informoval ZO o uzavření smlouvy s Městem Seč týkající se likvidace odpadů viz 
bod 9). Dále bude uzavřena smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci se 
společností Podhůří Železné hory o.p.s. se sídlem v Malči. Předmětem této smlouvy je 
spolupráce za účelem implementace integrovaného nástroje, strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (dále SCLLD) v souladu s články 32 – 35 Nařízení (EU) Evropského 
parlamentu a Rady č. 1303/20131 a odst. 3.1.1 Dohody o partnerství pro programové období 
2014-2020.  
 
Starosta dále informoval o dotaci na státní správu pro rok 2015 ve výši 54.400,- Kč, 
která bude naší obci zasílána měsíčně po 1/12. 

 
ZO bere na vědomí 
 

11) Různé 
        
      11.1) Místní rozhlas 
Místostarosta informoval ZO o současném stavu jím navrženém projektu vybudování 
místního rozhlasu. Byla rozeslána poptávka a proběhla jednání se některými obchodními 
zástupci. Na obec bylo již doručeno několik cenových nabídek v rozmezí od 200 tis,- Kč 
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až 320 tis,- Kč včetně technických specifikací. Se starostou zajistili podání žádosti o dotaci, 
která může dosáhnout až 130.000,-Kč. O příštím zasedání ZO je nutné ve věci rozhodnout 
a vybrat dodavatele. 
 
ZO bere na vědomí 
 

11.2) Dětské hřiště 
Místostarosta informoval ZO, že v současné době k realizaci projektu dobudování dětského 
hřiště u prodejny se obecní úřad snaží získat ve vyhlášeném grantovém řízení Ministerstva pro 
místní rozvoj: "Podpora obnovy a rozvoje venkova" , dotační titul č. 2 -  Podpora zapojení 
dětí a mládeže do komunitního života v obci. Děti se již snažily a své představy nakreslily 
na výkresy, které místostarosta zveřejnil na webových stránkách obce. Dotační žádost 
formuluje a podá hospodářka Z. Kolářová nejpozději do 16.2.2015. Dotační příspěvek může 
činit 50 tis – 400 tis,- Kč. Obec má spolupodíl 30 procent. Jednou z podmínek je také zapojení 
dětí a mládeže do tohoto projektu. 

K tomuto účelu byla oslovena firma Dřevovýroba František Smitka, která obci zaslala katalog 
svých výrobků a služeb. Tato firma má veškeré potřebné certifikace. ZO si prohlédlo dětské 
výkresy. Posloužily jim jako motivace při nelehkém výběru a konečné představě 
o hřišti. Předpokládané celkové náklady na vybudování dětského hřiště činí 393.625,- Kč, 
z čehož se předpokládá dotace ve výši 275.538,- Kč.  

S pozemkem hřiště také sousedí pozemkem p.č. 8/7 v k. ú. Rušinov, který je ve vlastnictví 
státu. Na tento pozemek navazují další pozemky obce. Zbytečně je tak rozděluje a blokuje 
realizaci projektů vedoucích k rozvoji obce. Proto byl vysloven návrh o požádání státu 
o bezúplatný převod tohoto pozemku obci. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 14/2015/28.01 
ZO souhlasí s projektem dobudování dětského hřiště a s žádostí o bezúplatný převod pozemku 
p.č. 8/7 v k. ú. Rušinov od státu do vlastnictví obce Rušinov. 
 

11.3) Nákup dataprojektoru 
Z důvodu zefektivnění prezentace obce k veřejnosti a širšího multimediálního využití 
místostarosta navrhuje zakoupit dataprojektor včetně plátna. Předpokládaná cena vhodného 
kompletu je okolo 10.000,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 15/2015/28.01 
ZO souhlasí s nákupem dataprojektoru a plátna. Nákupem pověřuje místostarostu L. Čapka. 
 

11.4) Pronájem kulturní místnosti  
Do současné doby stál pronájem kulturní místnosti v hasičské zbrojnici 100,- Kč. Po diskuzi 
a shodě ZO, že tato cena je vzhledem k vybavenosti, komfortu a kvalitě nabízených služeb 
evidentně podhodnocená, vzešel nový návrh ceny na 200,- Kč za jeden víkend. Navržená cena 
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sice nebude odpovídat reálné hodnotě, ale bude i nadále pro občany naší obce více než 
příznivá a bude podporovat zejména jejich kulturní zájmy. Dále bylo navrženo z důvodu 
zachování dlouhodobé životnosti místnosti, aby tato byla pronajímána pouze občanům naší 
obce, kteří budou také ručit za případně vzniklé škody. Jedná se zejména o vystavené poháry 
připomínající úspěchy SDH Rušinov.  
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 16/2015/28.01 
ZO s návrhem souhlasí. Kulturní místnost v hasičské zbrojnici slouží ke kulturní podpoře 
občanů naší obce a bude pronajímána pouze jim. Cena pronájmu byla stanovena na 200,- Kč 
za jeden víkend (možná i jednorázová akce v týdnu). Nájemce ručí za způsobené škody, které 
je povinen obci uhradit, případně po domluvě uvést do původního stavu. 
 

11.5) Rozbitá myčka v kulturní místnosti 
V kulturní místnosti v hasičské zbrojnici se rozbila myčka na nádobí. J. Dostál zajistí 
opraváře. Po diagnostice závady bude ZO informovat o ceně opravy. V případě příznivé ceny 
bude oprava provedena. V druhém případě bude zakoupena nová. 

 
ZO bere na vědomí 
 

11.6) Stavební prostor nad hospodou 
Starosta s místostarostou dále požádali ZO, aby se do příštího zasedání zastupitelstva 
zamysleli a případně navrhli možnost jiného využití rozestavěného prostoru nad hospodou než 
je bytová jednotka. Souvisela by s tím i změna projektu. Důvodem je zejména velikost 
prostoru a ekonomická náročnost. Jednou z možností by bylo například vybudování 
multifunkčního centra, které by sloužilo ke komunitnímu rozvoji všech věkových generací 
naší obce a vybudování by významně pokryl dotační program.  
 

11.7) Podpora masopustu 
Dne 14.2.2015 se v obci uskuteční tradiční masopustní průvod. Jelikož tato akce patří 
k významné kulturní události obce, bylo navrženo přispět SDH na zajištění hudby částkou 
5.000,- Kč.  
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 17/2015/28.01 
ZO s návrhem souhlasí a obec přispěje na masopust částkou 5.000,- Kč. 
 
Příští zasedání ZO bude svoláno dne 18.2.2015. Zasedání bylo ukončeno dne 28.1.2015 
v 19:00 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor v. r.     Ověřili: Vidourek Milan v. r.  

 
Starosta: Pešek Vlastimil v. r.                                                             Vodičková Jindřiška v. r. 
 
V Rušinově dne: 6.2.2015 



  

OObbeeccnníí  úúřřaadd  RRuuššiinnoovv,,  RRuuššiinnoovv  4477,,  558833  0011    CChhoottěěbboořř  
telefon: 569692281, mobil: 724288418  
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Vyvěšeno dne:  
 
Sejmuto dne: 
 


