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

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 27.5. 2015 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Dostál Josef,
Vidourek Milan, Gerstner Zdeněk, Šimon Pavel
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Pavel Šimon, Milan Vidourek
Program jednání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola minulého usnesení
4) Projednání zprávy o kontrole hospodaření obce
5) Závěrečný účet obce za rok 2014
6) Rozpočtová opatření
7) Přidělení nájemního bytu
8) Informace o stavu prací podle schválených smluv
9) Příprava na den dětí
10) Různé:
a) Výpověď z nebytových prostor
b) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Program obnovy venkova Vysočiny
c) Dotace na opravu sportoviště a vybudování dětského hřiště
d) Prodloužení smlouvy X energie
e) Provozní informace
1) Zahájení
Starosta přivítal přítomné, shledal zastupitelstvo usnášení schopné, přečetl body programu,
navrhl doplnit body o 10 a) – e) a vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění
a schválení programu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2015/27.05
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Pavel Šimon, Milan Vidourek
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2015/27.05
ZO hlasováním jmenované schvaluje.
3) Kontrola minulého zápisu a usnesení
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. Výroba byla urgována. Do současné doby nebyly ještě
dodány.
K bodu č. 9 e) ze 7. zasedání – cesta na Kubátku
P. Macháček se k věci ještě nevyjádřil.
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky k předešlému zápisu.
Oslovení neměli výhrad a připomínek.
4) Projednání zprávy o kontrole hospodaření obce
Kontrola hospodaření obce za rok 2014 proběhla dne 18.5.2015. Krajský úřad Kraje Vysočina
pověřil řízením přezkoumáním kontrola Ing. Tomandla, pověření č. 592/14. Při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěr:
Při přezkoumání obce Rušinov za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO bere na vědomí.
Na základě výsledku přezkoumání navrhl starosta odměnit hospodářku finanční částkou
1.000,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2015/27.05
ZO schvaluje finanční odměnu hospodářce OÚ ve výši 1.000,- Kč.
5) Závěrečný účet obce za r. 2014
Návrh závěrečného účtu za rok 2014 bude před projednáním v zákoně stanovené lhůtě
zveřejněn. ZO bylo s návrhem závěrečného účtu obce za r. 2014 seznámeno.
ZO ber na vědomí
6) Rozpočtová opatření
Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření za období 5/2015. Opis bude
přílohou zápisu.
ZO bere na vědomí
7) Přidělení nájemního bytu
Na obecní úřad byly doručeny 2. žádosti o nájem obecního bytu č. 2 - K.K. a J.V. Bylo
navrženo zachovat cenu nájemného na 4.000,- Kč/měsíc. V ceně nájmu již nebude bývalá
grilovací bouda, která bude sloužit potřebám obecního úřadu. V případě odvolání žádosti
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nebo odstoupení od smlouvy vybraného žadatele, získá přednostně byt další žadatel.
Po diskuzi byl podán návrh hlasovat jako první o žádosti K.K.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Na základě výsledku bylo hlasování o žádosti J.V. již bezpředmětné.
Usnesení č. 4/2015/27.05
ZO s návrhy souhlasí. Obecní byt č. 2 získává K.K. Cena nájmu byla stanovena na 4.000,Kč/měsíc. V případě odvolání žádosti nebo odstoupení od smlouvy získává předmětný byt
J.V.
8) Informace o stavu prací podle schválených smluv
Přípojky vody a kanalizace od fy Ladislav Škaryd – Dřevokov byly dle smlouvy vyhotoveny
do stanoveného termínu dokončeny. Práce na bytě č. 3 probíhají dle smlouvy o dílo a dne
27.5.2015 započala montáž obecního rozhlasu s předpokládaným termínem dokončení
do konce června 2015.
ZO bere na vědomí
9) Příprava na den dětí
J. Vodičková informovala o stavu příprav dne dětí, který začne v sobotu dne 6.6.2015 od
13:30 hod. Po obci bude stanovena obchůzková trasa s různými stanovištěmi. U prodejny
budou malé dílničky na ruční práce. Zajištěno je i občerstvení a drobné dárky. Proběhnou
ukázky z myslivosti. P. Šimon domluvil střelnici pro střelbu ze vzduchovky – budou
zakoupeny diabolky. Z. Gerstner zajistil v ZD Maleč prase k rožnění. Propagaci zajistí L.
Čapek, J. Vodičková a P. Šimon. Hasiči zajistí výčep, obsluhu grilu a občerstvení.
Reprodukovanou hudbu bude pouštět DJ Sása od 16:00 hod. ZO a organizátoři se sejdou
v pátek 5.6. v 17:00 hod. u prodejny k dokončení příprav akce.
ZO bere na vědomí
10) Různé
a) Výpověď z nebytových prostor
I. K. podala dne 25.5.2015 výpověď z pronajatých nebytových prostor v budově č.p. 29
(budova pohostinství) dohodou ke dni 31.5.2015. I když nájemní smlouva může být ukončena
oboustrannou tříměsíční výpovědní lhůtou, bylo navrženo I.K. kladně vyhovět a výpověď
dohodou k požadovanému termínu akceptovat. V budově pohostinství bude provedena
nezbytná údržba včetně nové výmalby a bude vyvěšen záměr k pronájmu nebytových prostor
s možností služebního bytu k 1.7.2015.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2015/27.05
ZO s návrhem souhlasí a výpověď dohodou I. K. z nebytových prostor v budově č.p. 29
ke dni 31.5.2015 akceptuje.
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b) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Program obnovy venkova
Vysočiny
ZO projednalo smlouvu o poskytnutí dotace ZZ01120.0129 na akci „Instalace místního
bezdrátového rozhlasu, kdy Kraj Vysočina poskytl dotaci ve výši 105 000,- Kč. Bylo
navrženo dotační smlouvu schválit.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2015/27.05
ZO s návrhem smlouvy souhlasí.
c) Dotace na opravu sportoviště a vybudování dětského hřiště
Starosta informoval ZO, že žádosti na dotace na opravu pletiva na hřišti a dotace
na vybudování dětského hřiště byly neúspěšné a naší obci nebudou v tomto vypsaném kole
poskytnuty.
ZO bere na vědomí
d) Prodloužení smlouvy X energie
Starosta informoval ZO o blížícím se vypršení smlouvy o dodávce elektrické energie se
společností X energie a po návštěvě obchodního zástupce navrhl smlouvu s touto společností
prodloužit.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2015/27.05
ZO s návrhem souhlasí.
e) Provozní informace
Zbytek neodvezené kulatiny z lokality pod Modletínem nakupující firma doplatila. Jednalo se
o částku 35.400,- Kč. Svazku obcí Podoubraví byl zaplacen pravidelný členský příspěvek
ve výši 885,- Kč. Obec také obdržela poděkování za účast na pamětním aktu v Leškovicích.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 10.6.2015 v 15:30 hod až 15:45 z obvyklého místa
na Rušinově u prodejny.
ZO bere na vědomí
Zasedání ZO bylo ukončeno dne 27.5.2015 v 19:10 hod.

Zapsal: Čapek Libor v. r.

Ověřili: Šimon Pavel v. r.
Vidourek Milan v. r.

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

2.6.2015

Vyvěšeno dne: 4.6.2015
Sejmuto dne:
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