Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř
telefon: 569692281, mobil: 724288418
www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 25.3. 2015 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Dostál Josef, Šimon
Pavel, Vidourek Milan
Omluveni:
(1) Gerstner Z. (přítomen od 17:15 hod.)
Hosté:
--Zapisovatel: Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Josef Dostál, Milan Vidourek
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení.
Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého zápisu a usnesení
Schválení firmy na zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky
Schválení firmy na dostavbu 3.bytu
Žádost o povolení rod. domu na parcele 195/1
Výsadba ovocných stromů
Rozpočtová opatření
Různé
a) Zaměstnání K.Bělocha
b) Informace o kácení lípy
c) Žádost o vodovodní přípojku
d) Změna územního plánu
e) Cesta na Kubátku
f) Dotační program rozvoj obce
g) Žádost o finanční příspěvek ZŠ Maleč
h) Informace z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
i) Přezkoumání hospodaření obce
j) Vítání občánků a dětský den
k) Pronájem výčepu a občerstvovací chatky u obchodu
l) Doplnění a aktualizace ceníku
m) Připomínka ke stavu chodníků
n) Nákup úřední desky

1) Zahájení
Starosta přivítal přítomné, shledal zastupitelstvo usnášení schopné, přečetl body programu,
navrhl doplnit body o 9 a) – n) a vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění
a schválení programu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2015/25.03
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Josef Dostál, Milan Vidourek
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2015/25.03
ZO hlasováním jmenované schvaluje.

3) Kontrola minulého zápisu a usnesení
K bodu č. 9 n) ze 2. zasedání ZO – odborná prořezávka lip
Prořezávka lip je objednána u odborné firmy a bude provedena na základě jejich časových
možností. Buk před nemovitostí A. Pospíšila byl již touto firmou skácen.
K bodu č. 8.4) ze 3. zasedání – dotaz J. Nikrmaierová
Sněhové zábrany na budovu obecního úřadu a novostavbu včetně montáže byly objednány
starostou u firmy Vacek Maleč.
K usnesení č. 3/2015/28.01
Místostarosta informoval, že nový poskytovatelem internetu PH spol. s.r.o. Úhřetice již
zavedl službu VoIP a proběhl převod stávajícího telefonního čísla. Dále byla učiněna
výpověď u společnosti O2 telefonního čísla VTS na Rušinově (u Pelikánů) a zajištěn převod
čísla z VTS na Modletíně do soukromého užívání p. Bláhové. V současné době běží
výpovědní lhůta.
K usnesení č. 7/2015/04.03
Místostarosta informoval ZO o zakoupení nové myčky na nádobí za 6 890,- Kč do hasičárny.
Místostarosta L. Čapek vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky
k předešlému zápisu. Oslovení neměli výhrad a připomínek.
V 17:15 hod. se dostavil Z. Gerstner, který plnil úkoly pro obec.
4) Schválení firmy na zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky
Ke zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky byly osloveny firmy Ladislav Škaryd
Dřevokov Chotěboř a Stavak Havlíčkův Brod. Nabídka firem Ladislav Škaryd Dřevokov
Chotěboř činila 299 855,- Kč. Stavak Havlíčkův Brod nabídl cenu 303 877,- Kč. K věci byla
vedena diskuze a proběhlo porovnání předložených nabídek. Jako první bylo navrženo
hlasovat o nabídce firmy Ladislav Škaryd Dřevokov Chotěboř.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Na základě výsledku hlasování bylo dále bezpředmětné hlasovat a firmě Stavak Havlíčkův
Brod.
Usnesení č. 3/2015/25/03
Vyhotovení vodovodní a kanalizační přípojky provede firma Ladislav Škaryd Dřevokov.
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5) Schválení firmy na dostavbu 3.bytu
K dostavbě 3. bytu (nad hospodou) byly na Obecní úřad Rušinov doručeny 3 nabídky.
R. Štekl nabídl cenu 89 410,- Kč, P. Havlíček 93 315,- Kč, a Ladislav Škaryd Dřevokov
283 147,- Kč včetně DPH. Nabídky byly velice těžko porovnatelné, protože R. Štekl a P.
Havlíček nabídli cenu pouze za některou práci. Nabídka Dřevokovu byla komplexně
zpracovaná včetně materiálu a všech prací nutných k dokončení s konečnou cenou. K věci
byla vedena dlouhá diskuze. Při zvážení všech aspektů, zejména započítání nákladů, které by
obec musela vynaložit na zakoupení materiálu, zaplacení dalších prací a časový horizont
dokončení projektu, se pro obec jako nejvýhodnější nabídka jevila firma Ladislav Škaryd
Dřevokov Chotěboř. Proto bylo jako první navrženo hlasovat o nabídce firmy Ladislav
Škaryd Dřevokov Chotěboř.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Hlasování o dalších nabídkách bylo na základě výsledku bezpředmětné.
Usnesení č. 4/2015/25.03
Dostavbu 3. bytu provede firma Ladislav Škaryd Dřevokov Chotěboř.
6) Žádost o povolení stavby rodinného domu na parcele č. 195/1
Vladimír Pešek podal na obecní úřad žádost o povolení stavby rodinného domu na Rušinově,
parcela č. 195/1 včetně napojení kanalizace. K věci bylo navrženo souhlasné stanovisko.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2015/25.03
ZO souhlasí s povolením stavby rodinného domu na Rušinově, parcele č. 195/1 včetně
napojení kanalizace.
7) Výsadba ovocných stromů
Starosta informoval o průběhu projektu výsadby ovocných stromů okolo vybraných cest.
S místostarostou, zástupci MAS a realizační firmou vedli ohledně projektu jednání na CHKO.
Nečekanou překážku nastolil Stavební úřad Chotěboř. Ta byla naštěstí díky prohlášení
starosty s odvoláním na Strategický rozvojový dokument obce Rušinov překonána a žádost
byla úspěšně dotažena do konce.
Výsadba bude stát celkem 343 932,- Kč. Obec z toho zaplatí částku 34 393,- Kč. Zbylá částka
90 % činí dotace. Žádost byla odeslána a čeká se na schválení. Na základě informací z MAS
se o dotaci přihlásilo 7 obcí z Vysočiny a pravděpodobnost získání dotace je velmi vysoká.
V případě přidělení dotace bude výsadba realizována v měsících září a říjen.
ZO bere na vědomí
8) Rozpočtové opatření
Text rozpočtového opatření: Město Chotěboř evidence obyvatel - změna rozpočtu 10 ,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2015/25.03
ZO se změnou rozpočtu souhlasí.
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9) Různé
a) Zaměstnaní K. Bělocha.
Úřad práce přispěje na mzdu K. Bělocha. za práci pro obec. Smlouva bude uzavřena
na 6 měsíců s úvazkem na 40 hodin týdně. Hrubá mzda byla navržena na částku 15 000,- Kč,
Celkové mzdové náklady 19 020,- Kč. Obec se bude na této mzdě podílet částkou 6 000,- Kč.
Zbytek hradí Úřad práce. Celkově tedy obec zaplatí za 6 měsíců částku 36 000,- Kč.
Předpokládaný nástup 1. května 2015.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2015/25.03
ZO se mzdovým návrhem souhlasí.
b) Informace o kácení lípy
Starosta informoval ZO o žádosti manželů Škárkových o skácení lípy na pozemku č. 53/7
na Modletíně. Věc vyřídí starosta ve své kompetenci.
ZO na vědomí
c) Žádost o vodovodní přípojku
Benediktus požádal o přípojení k obecnímu vodovou sušárnu ovoce na pozemku č. 61/1
na Modletíně. O vodovodní přípojky rodinných domů na Rušinově také požádali K. Běloch
a J. Dostál.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2015/25.03
ZO souhlasí s vodovodními přípojkami pro Benediktus, K. Bělocha a J. Dostála.
d) Změna územního plánu
Je třeba provést vypracování změny v územním plánu. V současné době jsou 3 požadavky
na změnu, které již v minulosti proběhly schvalovacím procesem ZO. Jedná se o obcí
plánovaný vjezd na hřbitov na Modletíně, dále požadavky Ing. Dražila a Benediktusu.
Starosta navrhl k provedení cenové nabídky a vypracování změny oslovit firmy specializující
se danou problematikou. Na financování změny se budou podílet všichni navrhovatelé.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2015/25.03
ZO s návrhem souhlasí.
e) Cesta na Kubátku
P. Minařík zaslal na obec email se stížností na technický stav cesty na Kubátku
(na Hostětinkách od Filipů), který je zapříčen provozem těžké techniky odvážející dřevo.
Starosta volal majiteli lesa p. Macháčkovi, který do konce týdne sdělí své stanovisko k věci
a proběhne dohoda o způsobu nápravy.
ZO ber na vědomí
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f) Dotační program rozvoj obce
Starosta s místostarostou informovali ZO o možnosti získání dotací na kulturní akce,
zásobování pitnou vodou (až 400 tis. Kč), ochrana objektů obecního úřadu ( až 30 tis. Kč)
a dále možnost dotace na vyžínání kolem cest. Dotační podmínky jsou průběžně sledovány.
ZO bere na vědomí
g) Žádost o finanční příspěvek ZŠ Maleč
ZŠ Maleč požádala o finanční příspěvek na lyžařský výcvik – 200,- Kč na žáka, kterého se
účastnily 4 děti z naší obce. Navrženo přispět celkovou částkou 800,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2015/25.03
ZO s návrhem souhlasí. Obec přispěje ZŠ Maleč za 4 žáky částkou 800,- Kč.
h) Informace z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
ÚZSVM reagoval na usnesení č. 3/2015/04.03, ve kterém ZO rozhodlo, že cenu 1 300 000,Kč za odkup budovy čp. 3 (bývala pošta) nebude akceptovat. Informoval obecní úřad,
že bezplatná výpůjčka budovy je ujednána do 31.12.2015. Stát k odprodeji budovy vypíše
výběrové řízení. Starosta s místostarostou věc ještě osobně projednají s ředitelem ÚZSVM
odboru Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod Ing. Málkem. Jednání se uskuteční dne
26.3.2015 v Havlíčkově Brodě a o výsledku bude ZO informováno.
ZO bere na vědomí
i) Přezkoumání hospodaření obce
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kontroly informoval obecní úřad o naplánovaném
přezkoumání hospodaření obce plánovaný na 15.4.2015. Kontrolor pověřený řízením
přezkoumání byl vyrozuměn o nevyhovujícím termínu přezkumu z důvodu nepřítomnosti
starosty i hospodářky. Náhradní termín nebyl do současné doby stanoven.
ZO ber na vědomí
j) Vítání občánků a dětský den
Dne 4.4.2015 proběhne v kulturní místnosti hasičské zbrojnice vítání občánků. Dále proběhla
diskuze k dětskému dni. Termín byl stanoven na 6.6.2015. Program bude upřesněn na příštím
zasedání.
ZO bere na vědomí
k) Pronájem výčepu a občerstvovací chatky u obchodu
ZO prodiskutovalo otázku pronájmu výčepu a občerstvovací chatky u obchodu. Z diskuze
vyplynul návrh na stanovení ceny 200,- Kč pro místní občany a 1 000,- Kč pro cizí.
K pronájmu bude dále započtena spotřeba elektřiny a vody.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2015/25.03
ZO s návrhem souhlasí.
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l) Doplnění a aktualizace ceníku
ZO prodiskutovalo a navrhlo aktualizaci cen některých služeb a zápůjčky pracovních nástrojů
takto: použití traktoru 350,- Kč/motohodina, štěpkovače 50,- Kč/hod. Využití traktoru
a štěpkovače je podmíněno přítomností určené osoby Obecním úřadem Rušinov, za kterou
bude účtován poplatek ve výši 65,- Kč/hod. Dále je možné zapůjčit káru za traktor (není
určena k provozu na pozemních komunikacích) za cenu 50,- Kč/den, štípačku na dřevo,
vyvětvovací motorovou pilu a motorový vrták – každá položka za 100,- Kč/den. K dispozici
jsou také nůžky na stříhání ovocných stromů a nůžky na živý plot po 50,- Kč/den.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2015/25.03
ZO s návrhem souhlasí.
m) Připomínka ke stavu chodníků
J. Vodičková upozornila na špatný technický stav chodníků, zejména proti nádržce před
Čapkovou zahradou. Starosta informoval ZO, že chodníky patří „silnicím“ (KSUSV)
a ve věci je bude kontaktovat.
ZO bere na vědomí
n) Nákup úřední desky
Místostarosta informoval ZO o stavu úřední desky, která zejména svými rozměry
a technickým stavem nevyhovuje úředním potřebám. Navrhl zakoupit novou, která bude
odpovídat předepsaným požadavkům. Nová úřední deska by byla umístěna na budově
obchodu. Stávající vitríny by byly využity k neformálním informacím.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2015/25.03
ZO s návrhem souhlasí.
Zasedání bylo ukončeno dne 25.3.2015 v 19:30 hod.
Zapsal: Čapek Libor v. r.

Ověřili: Dostál Josef v. r.
Vidourek Milan v. r.

Starosta: Pešek Vlastimil v. r.
V Rušinově dne:

2.4.2015

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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