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 Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání: 4.3. 2015 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vodičková Jindřiška, 

Dostál Josef , Šimon Pavel,  
Omluveni: (1) Vidourek Milan 
Hosté:  --- 
Zapisovatel:     Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: J. Vodičková, P. Šimon 
 
Program jednání: 

1)  Zahájení 
2)  Zvolení ověřovatelů zápisu  
3)  Odkoupení budovy č.p. 3 do vlastnictví obce 
4)  Žádost o práci v obci financovanou Úřadem práce 
5)  Různé 

a) Žádost o finanční příspěvek 
b) Exekuce 
c) Informace o dotaci 
d) Oprava myčky 
e) Provozní informace 

1) Zahájení 
Starosta přivítal přítomné, shledal zastupitelstvo usnášení schopné, přečetl body programu,  
navrhl doplnit body o 5 a) – e) a vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění 
a schválení programu. 
  

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 1/2015/04.03  
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatelé: Pavel Šimon, Jindřiška Vodičková 
 

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

Usnesení č. 2/2015/04.03 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
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3) Odkoupení budovy č.p. 3 do vlastnictví obce 
Starosta informoval zastupitelstvo o telefonátu s pracovnicí Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, která nabídla odprodat budovu č.p. 3 do vlastnictví obce za částku 
1 300 000,- Kč. ZO věc prodiskutovalo a shodlo se, že cena k místním poměrům 
a podmínkám je neúměrně vysoká a bylo navrženo budovu za nabídnutou částku nekupovat. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 3/2015/04.03  
ZO s požadovanou cenou 1 300 000,- Kč nesouhlasí a budovu z tuto cenu neodkoupí. 
 

4) Žádost o práci v obci financovanou úřadem práce 
Obecní úřad obdržel žádost K.B. o pracovní místo v obci Rušinov. Na toto pracovní místo je 
možné získat dotaci mzdy od Úřadu práce ČR. Jedná se o pracovní činnost týkající se hlavně 
údržby obce. Za tímto účelem starosta s žadatelem navštíví pobočku ÚP v Havlíčkově Brodě. 
Bylo navrženo v případě dotační podpory ÚP žádosti K.B. vyhovět a zaměstnat ho. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 4/2015/04.03 
ZO v případě dotační podpory Úřadu práce ČR  žádosti K.B. vyhovuje a souhlasí s jeho 
zaměstnáním. 
 

5) Různé 
a) Žádost o finanční příspěvek 

Krajská rada Klubu Českého pohraničí Vysočina požádala obec o finanční příspěvek 
na vzpomínkový akt k 70. výročí uctění památky padlých příslušníků štábu Partyzánské 
brigády Mistra Jana Husa, který se bude konat v Leškovicích dne 26.3.2015. Bylo navrženo 
přispět částkou 500,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 5/2015/04.03 
ZO s návrhem souhlasí a obec přispěje částkou 500,- Kč.  
 

b) Exekuce 
Na OÚ byla doručena informace o exekuci podílu pozemku M.K. bytem Havířov. Jedná se 
o zajímavé pozemky, které sousedí s obecními pozemky. ZO bylo seznámeno s dotčenými 
pozemky. Starosta navrhl oslovit vlastníky pozemku a projevit zájem o jejich případný odkup. 
O výsledku bude ZO informovat. 
 
ZO bere na vědomí 
 

c) Informace o dotaci 
Starosta informoval, že ve spolupráci s MAS je možné získat dotaci na osázení místních cest 
ovocnými dřevinami. Termín odevzdání projektu je však šibeniční – do 19.3.2015. Za tímto 
účelem je na den 5.3.2015 domluvena schůzka na CHKO Železné hory v Nasavrkách. Dotace 
činí 90% nákladů obce. Starosta seznámil  ZO s dotčenými cestami a navrhl odsouhlasit tuto 
žádost o dotaci. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 6/2015/04.03 
ZO s souhlasí s podáním žádosti o dotaci na osazení místních cest ovocnými dřevinami 
 

d) Oprava myčky 
Opravář na místě diagnostikoval závadu na elektroinstalaci s předpokládanými náklady 
na opravu 3.000,- Kč. Vzhledem k dnešním cenám nových přístrojů bylo navrženo myčku 
v kulturní místnosti hasičské zbrojnice neopravovat, zakoupit novou a nákupem pověřit 
místostarostu. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 7/2015/04.03 
ZO s návrhem souhlasí. Bude zakoupena nová myčka na nádobí. 
 

e) Provozní informace 
Starosta s místostarostou seznámili ZO s provozními informacemi týkající se běžného chodu 
obecního úřadu. Předseda výboru pro lesní hospodářství informoval ZO, že vytěžené dřevo 
z lokality pod Modletínem nebylo odvezeno. Kupec na dřevo již je, ale zatím jsou díky počasí 
špatné přístupové podmínky pro odvozovou techniku.  
 
ZO bere na vědomí 
 
Příští zasedání ZO bude svoláno dne 25.3.2015. Zasedání bylo ukončeno dne 4.3.2015 
v 18:30 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor v. r.        Ověřili: Vodi čková Jindřiška v. r. 

   
                                                                                                            Šimon Pavel v. r. 
Starosta: Pešek Vlastimil  v. r.                                                             
 
V Rušinově dne: 9.3.2015 
 
Vyvěšeno dne:  
 
Sejmuto dne: 
 


