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 Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání: 15.7. 2015 od 16:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Dostál Josef,  

Vidourek Milan, Gerstner Zdeněk, Šimon Pavel 
Omluveni:  
Hosté:  manželé Kesnerovi 
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Šimon P., Vidourek M. 

Program jednání: 

1)   Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Projednání nového zájemce o pronájem hospody a bytu 
5) Projednání zabezpečovacího zařízení OÚ 
6) Zvolení výběrové komise na výsadbu ovocných stromů 
7) Různé: 

a) Cesta na Kubátku 
b) Oprava kanálu 
c) Sdělení k žádosti o bezúplatný převod pozemku 
d) Rozbor pitné vody 
e) Pouťová zábava 
f) Vodovodní přípojka Nekvindovi 

 
1) Zahájení 

Starosta přivítal přítomné, shledal zastupitelstvo usnášení schopné, přečetl body programu. 
Bylo navrženo doplnit o body 7 a) – f) a vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění 
a schválení programu. 
  

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 1/2015/15.07  
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatelé: Šimon J., Vidourek M. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2/2015/15.07 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 



 
2 

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 stále nedodala. 
 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky k předešlému zápisu. 
Oslovení neměli výhrad a připomínek.  
 

4) Projednání nového zájemce o pronájem hospody a bytu  
O provozování hospody projevila zájem paní Kesnerová Věra, která již také provozuje 
hospodu v Jeřišně. Zároveň projevila zájem o pronájem služebního bytu. V 17:00 hod. se na 
zasedání ZO dostavila společně se svým manželem. Následně seznámila ZO se svým 
záměrem a k věci proběhla diskuze. S navrženým nájmem 1200,- Kč/měsíc (užití sálu, bude 
předmětem samostatného nájmu a energie, vodné, stočné, odpady bude hradit pronajimatelka 
zvlášť) včetně zkušební doby provozu na 6 měsíců souhlasila. Nájemné bude placeno 1 měsíc 
dopředu a první nájem bude uhrazen při podpisu smlouvy před započetím provozu 
od 1.8.2015. Stanovené nájemné za byt zůstává neměnné.  
Dále byla prodiskutována otázka kouření v hospodě. Jelikož je budova vyčištěna a od nového 
roku bude zřejmě platit „protikuřácký zákon“ a s ním spojený zákaz kouření v restauracích, 
pí. Kesnerová zákaz kouření respektovala. Alternativní prostory pro případné kouření budou 
předmětem další diskuze na základě vyhodnocení provozu. Starosta poděkoval v 17:30 hod. 
manželům za návštěvu zasedání. K věci proběhla ještě diskuze a bylo zahájeno hlasování 
o projednaném návrhu. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 4/2015/15.07 
ZO s návrhem souhlasí. Novým pronajimatelem hospody se od 1.8.2015 stává po podepsání 
smlouvy a složení prvního nájmu Věra Kesnarová.  
 

5) Projednání zabezpečovacího zařízení OÚ  
Místostarosta seznámil ZO s nabídkou fy Soft-rádio s.r.o. týkající se odborného 
elektronického zabezpečení budovy OÚ včetně hasičské zbrojnice. Nabídka dosahovala 
částku téměř 22.000,- Kč.  Po diskuzi bylo navrženo nákup zabezpečení odložit a realizovat 
jej až po vypsání dotačního programu. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 5/2015/15.07 
ZO s návrhem souhlasí. Nákup a instalace elektronického zabezpečovacího zařízení OÚ se 
dočasně odkládá. 
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6) Zvolení výběrové komise na výsadbu ovocných stromů 
V souvislosti se zakázkou malého rozsahu  bylo navrženo, aby členy hodnotící komise bylo 
jmenováno celé  ZO. Komise musí mít nejméně 3 členy. 
  

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 6/2015/15.07 
ZO s návrhem souhlasí. Výběrovou komisí bylo zvoleno celé ZO Rušinov. 

 
7) Různé 

a) Cesta na Kubátku  
K úpravě cesty byla oslovena KSÚS, Cestmistrovství Chotěboř. Starosta provedl obhlídku 
místa s ředitelem Ing. Viktorou., který zajistí zaslání cenové nabídky. Poté bude ve věci 
rozhodnuto.  
 
ZO ber na vědomí.  
 

b) Oprava kanálu 
J. Vodičková upozornila na nevyhovující stav kanálu na konci chodníku u cesty pod 
Čapkovými (propadlý kanál). Byla navržena oprava z finančních prostředků obce. Opravu 
zajistí obec svépomoci. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 7/2015/15.07 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

c) Sdělení k žádosti o bezúplatný převod pozemku 
Krajský pozemkový úřad se vyjádřil k opětovné žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 
8/7 KN v k.ú. Rušinov. Úřad eviduje dvě žádosti z naší obce. Jednu z 2.9.2013, kdy bylo 
úřadu sděleno, že je určen pro výstavbu veřejně prospěšné stavby - čističky odpadních vod. 
V tomto případě pozemek podmínku splňuje. V případě 2. žádosti z února 2015 bylo uvedeno 
určení předmětného pozemku pro dětské hřiště. V tomto případě by pozemek nesplnil 
podmínky pro bezúplatný převod. Jelikož obě žádosti neobsahovaly všechny přílohy nutné 
k posouzení oprávněnosti požadavku, nelze naší žádosti vyhovět. ´ 
Úřad opětovně zaslal tiskopisy a odkaz, kde jsou uvedeny všechny předepsané přílohy nutné 
k realizaci převodu pozemku. Bez předložení požadovaných dokladů nelze žádost řešit. Věc 
bude dále řešena. 
 
ZO bere na vědomí 
 

d) Rozbor pitné vody 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Jihlava zaslal výsledky rozboru pitné vody 
v naší obci. Odebrané vzorky splnily veškeré požadované normy a voda je bez závad.  
 
ZO bere na vědomí 
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e) Pouťová zábava 
Z důvodu tradiční poutě bylo navrženo ve spolupráci s SDH uspořádat pouťové setkání 
s hudbou dne 24.7.2015 od 18:00 hod.  Občerstvení zajistí SDH. Hudba byla také objednána . 
Obec se bude podílet na spolufinancování akce. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2015/15.07 
ZO s návrhem souhlasí 
 

f) Žádost o vodovodní přípojku Nekvindovi 
Manželé Nekvindovi požádali o vodovodní přípojku do bytu.  
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 9/2015/15.07 
ZO souhlasí s vodovodní přípojkou pro manželé Nekvindovi. 
 
Zasedání ZO  bylo ukončeno dne 15.7.2015 v 19:00 hod. 
 
 
Zapsal: Čapek Libor v. r.        Ověřili: Šimon Pavel v. r. 

   
                                                                                                            Vidourek Milan v.r.. 
Starosta: Pešek Vlastimil  v. r.                                                             
 
V Rušinově dne: 20.7.2015 

 
Vyvěšeno dne:  
 
Sejmuto dne: 
 


