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

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 24.6. 2015 od 17:15 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: Vodičková J., Gerstner Z.
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého usnesení
Schválení účetní uzávěrky za rok 2004
Bezúplatný převod pozemku č. 197/5
Rozpočtová opatření
Přidělení nájemního bytu
a) Nabídka odkupu elektrospotřebičů a nábytku
8) Informace o přidělené dotaci
a) Zahájení zadávacího řízení
9) Hodnocení dětského dne
10) Hodnocení prací na výstavbě bytu nad hospodou
11) Různé:
a) Jmenování velitele požární jednotky obce
b) Výpověď z nebytových prostor
c) Dopis p. Musilové
d) Dopis manželé Lichtenbergovi
e) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
f) Provozní informace
g) Poplatky Benediktus
h) Vyklizení budovy čp. 3
i) Příděl palivového dřeva
j) Žádost o těžbu palivového dřeva
k) Nákup houpaček
l) Projednání dluhu

1) Zahájení
Starosta přivítal přítomné, shledal zastupitelstvo usnášení schopné, přečetl body programu.
Bylo navrženo doplnit o body 7 a), 8 a) a 11 a) – l) a vyzval ZO k připomínkám a případnému
doplnění a schválení programu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2015/24.06
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Vodičková J., Gerstner Z.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2015/24.06
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. P. Vacek přislíbil, že do zimy zábrany
vyrobí a dodá.
K bodu č. 9 e) ze 7. zasedání – cesta na Kubátku
P. Macháček zváží přispění na opravu na základě faktury, kterou ještě firma provádějící
úpravu na obecní úřad nedodala.
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky k předešlému zápisu.
Oslovení neměli výhrad a připomínek.
4) Schválení účetní uzávěrky – závěrečný účet obce za r. 2014
ZO projednalo závěrečný účet obce Rušinov a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok
2014. Bylo navrženo schválit závěrečný účet. Přezkoumáním hospodaření nebyla navržena
žádná opatření k odstranění chyb a nedostatků.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2015/24.06
ZO projednalo závěrečný účet obce Rušinov a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2014
a schválilo závěrečný účet bez výhrad. Přezkoumáním obce bylo též schváleno, že ZO nemusí
přijímat opatření k nápravě chyb a nedostatků.
5) Bezúplatný převod pozemku od státu
Starosta informoval ZO, že stát již bezúplatně převedl na obec pozemek č. 197/5 v k.ú.
Rušinov (pozemek za domem J. Šimona).
ZO ber na vědomí
6) Rozpočtová opatření
Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření za období 5/2015. Opis
rozpočtového opatření bude přílohou zápisu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 4/2015/24.06
ZO s provedeným rozpočtovým opatřením za období 5/2015 souhlasí.
7) Přidělení nájemního bytu č. 2
Všichni dosavadní zájemci od nájmu bytu odstoupili. Bylo navrženo vyvěsit nový záměr.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí.
a) Nabídka odkupu elektroniky a nábytku
V souvislosti s odstěhováním z nájemního bytu č. 2 A.H. nabídla obci odkup nepotřebné
elektroniky a doplňkového nábytku. Navrhla cenu přesahující 12000,- Kč. ZO provedlo v bytě
prohlídku a věc prodiskutovalo.
Hlasování: pro: 0 proti: 7 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2015/24.06
ZO nabídku A.H. neakceptuje. Případný odkup nabízených věcí je plně na zvážení nového
nájemce bytu.
8) Informace o přidělené finanční dotaci
Obec byla úspěšná v žádosti o finanční dotaci z OP Životní prostředí. Projekt „Výsadba
ovocných stromů podél obecních cest v obci Rušinov“ byl zpracován ve spolupráci s MAS
Podhůří Železné hory a patřil mezi nejlépe hodnocené.
ZO bere na vědomí
a) Zahájení zadávacího řízení
V souvislosti s úspěšnou žádostí o dotaci bylo navrženo zadání zakázky malého rozsahu
2. kategorie a vyzváni minimálně 3 zájemců k předložení nabídky. Dále bude uveřejněno
Oznámení o zahájení zadávacího řízení a jmenovaná alespoň 3 členná hodnotící komise.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí. Bude zahájeno zadávací řízení.
9) Hodnocení dětského dne
ZO provedlo vyhodnocení dětského dne. Akce se vydařila a všem zúčastněným a pořádajícím
patří velké poděkování. J. Vodičková k události napíše příspěvek.
10) Hodnocení prací na výstavbě bytu nad hospodou
Práce na bytě finišují. Požadované práce by měly být provedeny do stanoveného termínu.
ZO bere na vědomí
11) Různé
a) Jmenování velitele požární jednotky
Lukáš Klepač splnil veškeré kvalifikační požadavky včetně odbornosti kladené na velitele
požárních jednotek obcí. Obec uhradila veškeré náklady spojené se získáním jeho odborné
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způsobilosti. Na základě platné legislativy bylo navrženo do funkce velitele požární jednotky
obce Rušinov jmenovat Lukáše Klepače a odvolat velitele SDH Rušinov Bohuslava Klepače
ml. (hiearchické uspořádání SDH se v současné době řídí vnitřními stanovami organizace).
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí. Velitelem požární jednotky obce jmenuje Lukáše Klepače.
b) Provoz nebytových prostor
Do současné doby se nikdo k pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 29 a k provozování
hospody nepřihlásil. Vnitřní prostory byly opraveny, vyčištěny a vymalovány. Jako dočasné
řešení byl k provozování hospody osloven SDH Rušinov, který s provozováním souhlasil.
Téma bylo prodiskutováno. Prioritou obce je zachovat provoz předmětné budovy. Jelikož
v minulosti obec všechny nové provozovatele při prvním otevření podniku na rozjezd
podporovala, byly podány dva návrhy:
1. Hospodu bude v budově č.p. 29 provozovat SDH Rušinov. Bezplatný nájem bude
činit 2 měsíce a po vyhodnocení projektu bude stanovena výše nájemného.
2. Hospodu bude v budově č.p. 29 provozovat SDH Rušinov. Bezplatný nájem bude
činit 3 měsíce a po vyhodnocení projektu bude stanovena výše nájemného.
Hlasování k návrhu č. 1: pro: 4 proti: 3 zdržel se: 0
Na základě výsledku hlasování č. 1 bylo hlasování o návrhu č. 2 bezpředmětné.
Usnesení č. 9/2015/24.06
ZO schvaluje návrh č. 1. Hospodu v budově č.p. 29 bude provozovat SDH Rušinov.
Bezplatný nájem bude trvat 2 měsíce, poté bude věc vyhodnocena.
c) Dopis p. Musilové
Obecní úřad obdržel dopis p. Musilové, ve kterém si stěžuje na výši ceny za domovní odpad
její chaty. ZO o věci podiskutovalo. Současná cena pro chaty a chalupy činí 600 ,- Kč
za objekt/rok, čili 50,- Kč/měsíc. Odpadové hospodářství je ekonomicky náročné a obec
odvoz odpadu navíc dotuje. Bylo navrženo cenu za odpad neměnit a zachovat na současné
hodnotě. Starosta zajistí odpověď.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí. Cena za odpad se nemění.
d) Dopis manželé Lichtenbergovi
Manželé Lichtenbergovi se obrátili na ZO s žádostí o řešení neutěšené situace ohledně cesty
na Kubátku. Při každém prudším dešti mají plný příkop, který je nyní již do poloviny
zaplněn. Obávají se případného vzniku škody na jejich pozemku nemovitosti čp. 3
v Hostětinkách, která již v minulosti nastala. Bylo navrženo udělat v místě šetření a
dle výsledku učinit vhodná opatření. Starosta zajistí odpověď.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 11/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí.
e) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Obec projednala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Návrh usnesení: ZO
obce Rušinov schvaluje zařazení správního území obce Rušinov do území Místní akční
skupiny Podhůří Železných hor a souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Podhůří Železných hor na období 2014 – 2020 na svém správním území.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí.
f) Provozní informace
ZO bylo seznámeno s provozními informacemi zejména o proplacení došlých faktur zejména
za přípojky, rozhlas, výmalbu hospody a sálu. Dále ZO bylo informováno, že v katastru obce
budou pořádány 2 skautské tábory (pod Rušinovem a Modletínem).
ZO bere na vědomí.
g) Poplatky Benediktus
ZO projednalo poplatky za odpad pro Benediktus. Byla navržena stejná cena jako za chalupy,
tedy 600,- Kč/objekt/rok. Celkem tedy 2400,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí. Cena za odpad byla stanovena na 2400,- Kč/rok.
h) Vyklizení budovy čp. 3
Z důvodu prodeje budovy čp. 3 v Rušinově navrhl starosta vyklidit objekt do konce srpna
a knihy z knihovny přemístit do nevyužitého skladu v prodejně. Obec má budovu pronajatou
od státu do konce roku. Dále byl podán návrh na ohodnocení a prodej starých regálů ze
zmíněného skladu v prodejně. Ohodnocení provede finanční a kontrolní výbor do 15.
července.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2015/24.06
ZO s návrhy souhlasí.
ch) Příděl palivového dřeva
Z. Gerstner informoval ZO o viditelném úbytku palivového dřeva v lesních porostech
obhospodařovaných obcí. Na základě tohoto zjištění navrhl omezit příděl palivového dřeva
na 5 m3 na číslo popisné v obci a cenu nadále zachovat.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 15/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí. Příděl palivového dřeva bude činit 5m3 na číslo popisné v obci.
i) Žádost o těžbu palivového dřeva J.Šimona.
J.Šimon podal na obecní úřad žádost o samovýrobu palivového dřeva. Bylo navrženo
s žádostí souhlasit. Zajistí předseda výboru pro lesní hospodářství.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí.
j) Nákup houpaček
Jelikož nedopadla dotace na hřiště, místostarosta navrhl rozšířit stávající klouzačku o dvě
dětské houpačky. Nákup materiálu zajistí obec a k vybudování budou osloveni místní
řemeslníci, ochotni investovat svoji práci a čas dětem naší obce. Zajistí starosta
s místostarostou.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 17/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí
k) Projednání dluhu
ZO projednalo dluh M.M., která ke dni zasedání dluží obci na nájemném a odebraných
službách 14. 634,- Kč. Bylo navrženo zaslat 1. upomínku. Zajistní starosta.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 18/2015/24.06
ZO s návrhem souhlasí.
Zasedání ZO bylo ukončeno dne 24.6.2015 v 19:20 hod.

Zapsal: Čapek Libor v. r.

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

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

30.6.2015

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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