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

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 29.4. 2015 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Dostál Josef,
Vidourek Milan, Gerstner Zdeněk
Omluveni:
(1) Šimon Pavel (přítomen od 17:30 hod)
Hosté:
(1) Klepač Bohuslav (přítomen od 17:50 – 18:05 hod.)
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Z. Gerstner, J. Vodičková
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení.
Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého zápisu a usnesení
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku
Smlouva o poskytnutí služeb internetu
Smlouvy o dílo, byt č.3, vodovodní a kanalizační přípojka
Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Chotěboř
Kontrola hospodaření obce 18.5.2015
Různé
a) Žádost SDH Rušinov
b) Rozpočtové změny
c) Školení IZS
d) Podpora stavby domova pro seniory
e) Elektronická dražba
f) Nákup pozemku
g) Truckfest
h) Provozní informace
i) Příprava čarodějnic
j) Dětský den
k) Prodleva ve splácení nájmu
l) Kámen k lípě na Modletíně
m) Odvoz dřeva

1) Zahájení
Starosta přivítal přítomné, shledal zastupitelstvo usnášení schopné, přečetl body programu,
navrhl doplnit body o 9 a) – m) a vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění
a schválení programu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2015/29.04
ZO schvaluje program jednání.

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Zděnek Gerstner, Jindřiška Vodičková
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2015/29.04
ZO hlasováním jmenované schvaluje.
3) Kontrola minulého zápisu a usnesení
K bodu č. 4) ze 2. zasedání
B.K. již vrátil zapůjčené uhlí.
K bodu č. 9 n) ze 2. zasedání – odborná prořezávka lip
Prořezávka lip byla provedena odbornou firmou. Rovněž byl seříznut stříbrný smrk proti
Umanům, který již začal zasahovat do elektrického vedení.
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. Do současné doby nebyly ještě dodány.
K usnesení č. 3/2015/28.01
Místostarosta informoval o převodu čísla z VTS na Modletíně do soukromého užívání
pí. Bláhové. Proběhl k datu 1.4.2015. U telefonního čísla VTS na Rušinově (u Pelikánů) již
běží výpovědní lhůta.
K bodu č. 9 e) ze 7. zasedání – cesta na Kubátku
Starosta opětovně kontaktoval p. Macháčka, který se omluvil, že na věc zapomněl. Na místo
se podívá a sdělí své stanovisko.
K bodu č. 9 m) ze 7. zasedání – stav chodníků
SÚS ještě nebylo kontaktováno – starosta tak učiní.

K bodu č. 9 n) ze 7. zasedání – nákup úřední desky
Místostarosta seznámil ZO s výběrem vhodné úřední desky. Její cena se bude pohybovat
okolo 12.000,- Kč. Věc byla opětovně prodiskutována a bylo navrženo desku zakoupit.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (Gerstner)
Usnesení č. 3/2015/29.04
ZO s nákupem úřední desky za cenu okolo 12.000,- Kč. souhlasí.

Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky k předešlému zápisu.
Oslovení neměli výhrad a připomínek.
4) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku
OÚ obdržel od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o bezúplatném
převodu majetku týkající se pozemku pozemkové parcely č. 197/5 v k.ú Rušinov (pozemek
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za J. Šimonem), vedeno pod č.j. UZSVM/HHB/2049/2015-HHBM. ZO předmětnou smlouvu
projednalo a bylo navrženo její schválení.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2015/29.04
ZO s návrhem předmětné smlouvy souhlasí.
5) Smlouva o poskytnutí služeb internetu
ZO bylo informováno o podpisu avizované smlouvy se společností PH spol. s.r.o., která obci
poskytuje služby sítě internet.
ZO bere na vědomí
6) Smlouvy o dílo, byt č.3, vodovodní a kanalizační přípojka
ZO projednalo smlouvy od firmy Ladislav Škaryd – Dřevokov - dílo č. 03/14/2015 na akci
zhotovení přípojky vody a kanalizace (termín dokončení 29.5.2015) a smlouvy o dílo
č. 03/13/2015 stavební úpravy podkroví obecního bytu (termín dokončení 30.6.2015). Bylo
navrženo smlouvy schválit.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2015/29.04
ZO s návrhem předmětných smluv souhlasí.
7) Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Chotěboř
MěÚ Chotěboř zaslal ke zvážení uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy k zapisování
do Czechpointu podle zák. 133/200 Sb. – o evidenci obyvatel § 3 odst. 3 písm. j) zákazu
pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání. Cena za tento úkon činí 10,- Kč/ osoba. ZO
věc projednalo a navrhlo souhlas s uzavřením dodatku smlouvy.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2015/29.04
ZO souhlasí s uzavřením předmětného dodatku smlouvy.
8) Kontrola hospodaření obce
Dne 18.5.2015 proběhne kontrola hospodaření obce auditorem krajského úřadu.
ZO bere na vědomí
9) Různé
a) Žádost o finanční příspěvek SDH Rušinov
SDH Rušinov podalo žádost o finanční příspěvek na zakoupení sportovního oděvu
pro družstvo žen z důvodu sjednocení sportovní výstroje. Po diskuzi byla navržena částka
2000,- Kč.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 7/2015/29.04
ZO s návrhem souhlasí a přispěje SDH Rušinov částkou 2.000,- Kč.
b) Rozpočtové změny
Starosta informoval o rozpočtové změně, která bude součástí tohoto zápisu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2015/29.04
ZO s rozpočtovou změnou souhlasí
c) Školení IZS
Starosta s místostarostou se zúčastnili školení integrovaného záchranného systému
v Chotěboři a získali certifikát. Za tímto účelem místostarosta vytvořil také na internetových
stránkách obce novou kapitolu „Ochrana obyvatelstva“, kde občané najdou informace týkající
se dané problematiky. Starosta informoval, že u vybraných členů požární jednotky obce
a SDH bude provedena hmotná zodpovědnost za svěřenou techniku.
Pro mimořádné události je také zapotřebí vytvořit krizový štáb obce. Bylo navrženo,
aby krizový štáb obce tvořilo celé zastupitelstvo obce, velitel požární jednotky obce a starosta
SDH.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2015/29.04
ZO s návrhem souhlasí. Krizový štáb obce Rušinov bude tvořit celé zastupitelstvo obce,
velitel požární jednotky a starosta SDH Rušinov.
17:30 hod. příchod omluveného zastupitele obce Pavla Šimona
d) Podpora stavby domova pro seniory
Na obecní úřad byl v rámci meziobecní spolupráce doručen email z MěÚ Chotěboř s žádostí
o podporu vybudování domova pro seiniory v Chotěboři. Tohoto domova by mohli
do budoucna využít i občané Rušinova. Po diskuzi k problematice byla navrženo s podporou
souhlasit. Dále starosta navrhl MěÚ Chotěboř zvážit vybudování tohoto domova
ve Štěpánově, kde jsou v bývalém areálu SOÚ Chotěboř nevyužité prostory a pěkné prostředí
vhodné pro klidný seniorský život.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2015/29.04
ZO s podporou a návrhem vybudování domova pro seniory souhlasí.
e) Elektronická dražba
Na obec byla doručena informace o konání elektronické dražby týkající se exekuce viz bod č.
5 b) ze 6. zasedání ZO (M.K. Havířov). Nejnižší cena podání činí 162.667,-Kč. Výsledná cena
má hodnotu 244.000, Kč. Starosta navrhl, aby se obec elektronické dražby nezúčastnila.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2015/29.04
ZO s návrhem souhlasí.
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f) Nákup pozemku
ZO opět otevřelo téma nákupu podílů pozemku parc. č. 248/1 v k. ú. Rušinov. Starosta navrhl
oslovit I.R. a J.M včetně zaslání návrhů kupních smluv a vyjednat nákup
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2015/29.04
ZO s návrhem souhlasí.
V 17:50 hod. se na zasedání ZO dostavil host Bohuslav Klepač ml.
g) Truckfest
B. Klepač podal na obecní úřad žádost o pořádání Truckfestu v obci Rušinov v prostorách
areálu u prodejny v termínu od 22.5. do 24.5.2015. ZO informoval, že srazu se zúčastní cca
25 vozidel. Kamiony budou v případě nedostatečné kapacity parkovat na pozemní
komunikaci a částečně na chodníku od Vodičků až po hospodu. Souhlas s parkováním
a případné dopravní omezení řeší s KSÚSV, cestmistrovstvím v Chotěboři. Dále byla
prodiskutována úprava areálu pozemku.
V 18:05 hod. B. Klepač ukončil návštěvu zasedání ZO.
Bylo navrženo s pořádáním Truckfestu v obci Rušinov souhlasit. Obec si vyhrazuje právo
zakázat parkování na zeleni zejména v prostorách okolo požární nádržky. Starosta písemně
odpoví na žádost.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2015/29.04
ZO s návrhem souhlasí.
h) Provozní informace
Starosta seznámil ZO s informacemi týkajících se běžného provozu úřadu. Informoval
o jednání na ČEZU, kdy bylo obcí požadováno zavedení impulsu nočního proudu do vodárny
na Nohavici a vrtu na Rušinově – zatím neúspěšné z důvodu slabého odběru. Dále z důvodu
zvýšených administrativních úkonů navrhl zvýšit po dobu zaměstnání K. B. hospodářce mzdu
o 300 – 400,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2015/29.04
ZO s návrhem souhlasí.
i) Příprava čarodějnic
Na přípravě čarodějnic se budou podílet hasiči. Obec poskytne palivové dřevo na vatru
a kulatinu na postavení máje. Dále budou obcí zakoupeny buřty. Čarodějnice proběhnou 30.4.
na Rušinově a 2.5. na Modletíně.
ZO bere na vědomí
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j) Dětský den
Na dětském dnu 6.6. 2015 se budou podílet myslivci a hasiči. J. Vodičková zajistila paní
Doležalovou, která maluje různé motivy na dětské tváře. Dále oslovuje potenciální sponzory
a shání drobné dárkové předměty pro děti. P. Šimon zajistil produkci hudby. Myslivci
seznámí děti s mysliveckou tématikou a zajistí vzduchovky k možnosti vyzkoušení střelby.
Součástí bude i kácení máje. Hasiči zajistí výčep a obsluhu grilu.
ZO bere na vědomí.
k) Prodleva ve splácení nájmu
M.M. je v prodlení 3 měsíce se splátkou nájmu z bytu. Nájemné se platí dle smlouvy 1 měsíc
předem. Celkem tedy dluží 4 splátky. Starosta zašle výzvu.
ZO bere na vědomí
l) Kámen k lípě na Modletíně
J. Vodičková navrhla umístit pamětní kámen k zasazené lípě na Modletíně u kostela.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2015/29.04
ZO s návrhem souhlasí
m) Odvoz dřeva
Z. Gerstner informoval, že nákupce ještě neodvezl zbytek dřeva – kulatiny z lokality pod
Modletínem a neproběhla tedy ještě zbývající platba. Termín odvozu není znám. Bude
urgováno.
ZO bere na vědomí.
Zasedání ZO bylo ukončeno dne 29.4.2015 v 18:50 hod.

Zapsal: Čapek Libor v. r.

Ověřili: Vodičková Jindřiška v. r.
Gerstner Zdeněk v. r.

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

7.5.2015

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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