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 Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání: 2.9.2015 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:  
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Gerstner Z., Dostál J. 

Program jednání: 

1)   Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Projednání nového zájemce o pronájem hospody a bytu 
5) Prodloužení smlouvy pronájmu hospody 
6) Příprava veřejné schůze 
7) Čerpání finančních dotací pro obec 
8) Různé: 

a) Půjčování náhonové hřídele 
b) Provozní informace 
c) Havarijní plán ZD Maleč 
d) Vodovodní přípojka 
e) Geologický průzkumný vrt 
f) Kolaudace 
g) Nákup stolu na stolní tenis 
h) Rozpočtové změny 
i) Nevyužitá místnost v prodejně 
j) Žádost o poskytnutí dotace 
k) Nová kronika 

 
1) Zahájení 

Starosta přivítal přítomné. Shledal zastupitelstvo usnášení schopné a přečetl body programu. 
Vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění a schválení programu. Bylo navrženo 
doplnit o body 8 a) – k). 
  

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 1/2015/02.09  
ZO schvaluje program jednání. 
 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
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                                  ověřovatelé: Dostál Josef., Gerstner Zdeněk.. 
 

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

Usnesení č. 2/2015/02.09 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
 

3) Kontrola minulých zápisů a usnesení 
 
K bodu č. 8.4) ze 3. zasedání –  dotaz J. Nikrmaierová 
Sněhové zábrany na budovu obecního úřadu a novostavbu včetně montáže nebyly 
do současné doby od firmy Vacek Maleč dodány. Výroba byla urgována.  
 
K bodu č. 9 e) ze 7. zasedání – cesta na Kubátku 
Obec již obdržela fakturu za opravu cesty ve výši 3300,- Kč. Bylo navrženo, že starosta vyzve 
P. Macháčka, aby se na opravě podílel polovinou (1650,- Kč) fakturované částky. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 3/2015/02.09 
ZO s návrhem souhlasí. 
 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky k předešlému zápisu. 
Oslovení neměli výhrad a připomínek.  
 

4) Projednání nového zájemce o byt  
O pronájem bytu č. 2 (nad skladem OÚ)  podala žádost paní Lucie Augustinová. Bylo 
navrženo žádosti vyhovět a byt pronajmout za cenu  3.800, Kč/ měsíc. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 4/2015/02.09 
ZO s návrhem souhlasí. Novým pronajimatelem bytu č. 2 se po podepsání smlouvy stává 
Lucie Augustinová.  
 

5) Pronájem hospody 
Paní Kesnarová na poslední chvíli od pronájmu hospody odstoupila. Jako důvod uvedla 
konkurenční prostředí nově vzniklého klubu a požadavek na zákaz kouření v prostorách 
hospody.  
Zejména v souvislosti s krizovými stavy a kulturními potřebami se jedná o strategickou 
budovu obce a do objektu i vybavení byly investovány v posledních letech nemalé finanční 
prostředky. Proto patří k prioritám obce udržet budovu provozuschopnou. Jelikož do současné 
doby nikdo neprojevil o pronájem hospody zájem, byl osloven SDH Rušinov, zda by 
pokračovala dále v provozu. SDH se vyjádřil kladně. 
Bylo navrženo uzavřít smlouvu s SDH Rušinov na dobu neurčitou. Na základě vyhodnocení 
dosavadních hospodářských výsledků provozu hospody byl navržen nájem 6000,- Kč/rok bez 
sálu.   
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 2 
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Usnesení č. 5/2015/02.09 
ZO s návrhem souhlasí. Hospodu bude provozovat SDH Rušinov. 
 

6) Příprava veřejná schůze  
Datum veřejné schůze bylo navrženo na 25.9.2015 od 18:00 hod v sále hospody.  
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 6/2015/02.09 
ZO s návrhem souhlasí. 

 
7) Čerpání finančních dotací pro obec 

Dotace k výsadbě ovocných stromů podél cest je v poslední fázi. Výběrové řízení vyhrála 
firma Vacek. Dále je možnost získání dotace na lesní cesty, na které byl již v minulosti 
vypracován projekt. V případě ucházení se o dotaci je nutné podat žádost do 12. října 2015. 
Bylo navrženo žádost podat. 
 

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

Usnesení č. 7/2015/02.09 
ZO návrh schvaluje. 
 

8) Různé 
 

a) Půjčování náhonové hřídele 
ZO prodiskutovalo půjčování náhonové hřídele na traktor, kterou obec v minulosti zakoupila 
společně se štěpkovačem. Sloužila primárně k jeho pohonu a nebyla určena k samostatnému 
půjčování. Aby se do budoucna zabránilo sporům o náhradu případné vzniklé škody, bylo 
navrženo umožnit její samostatné zapůjčování občanům naší obce za 100,- Kč/ den. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 8/2015/02.09 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

b) Provozní informace 
Starosta informoval ZO o provozních záležitostech spadajících do jeho kompetence. 
Místostarosta informoval o provozu webových stránek a jejich návštěvnosti, která za dobu 
provozu dosáhla téměř 20.000 přístupů. 
 
ZO ber na vědomí.  
 

c) Havarijní plán ZD Maleč 
ZD Maleč informovalo obec o vypracovaném havarijním plánu pro případné krizové stavy 
v souvislosti s provozem podniku. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

d) Vodovodní přípojka 
J. Boháč vlastnící nemovitost na m.č. Nohavice podal na obec žádost o připojení k veřejnému 
vodovodu. Starosta žádosti vyhověl. 
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ZO bere na vědomí. 
 

e) Geologický průzkumný vrt  
B. Klepač ohlásil obci geologický průzkumný vrt na vlastním pozemku č. 252 v k.ú. Rušinov 
 
ZO bere na vědomí. 
 

f) Kolaudace 
Dne 3.9.2015  stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku stavby – bytu č. 2. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

g) Nákup stolu na stolní tenis 
ZO prodiskutovalo další možnosti nákupu věcí pro volnočasové aktivity dětí naší obce. 
V areálu u hřiště byla již Michalem Peškem vyrobena a instalována rampa na houpačky. 
Kulturní výbor do příštího zasedání doporučí ZO další vhodné věci k nákupu. Místostarosta 
informoval o probíhajícím výprodeji stolů na stolní tenis a navrhl jeho zakoupení 
s předpokládanou cenou do 4.000,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 9/2015/02.09 
ZO s návrhem souhlasí.  
 

h) Rozpočtové změny 
ZO bylo informováno o rozpočtových změnách, které budou přílohou zápisu. 

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

 
Usnesení č. 10/2015/02.09 
ZO s rozpočtovými změnami souhlasí. 
 

i) Nevyužitá místnost v prodejně 
V budově obchodu se je nevyužitá skladová místnost. Bylo navrženo do místnosti vybudovat 
samostatný vchod a přestěhovat do ní knihovnu z bývalé budovy úřadu. 
 

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

Usnesení č. 11/2015/02.09 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

j) Žádost o poskytnutí dotace 
Linka důvěry Střed,  která má působnost v celém kraji Vysočina a pomáhá lidem v rozvoji, 
předcházení a řešení problémů, požádala o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2015 
ve výši 1,-  Kč na občana obce. Jelikož se jedná o nepatrnou částku z rozpočtu, bylo navrženo 
žádosti vyhovět. 
 

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

Usnesení č. 12/2015/02.09 
ZO s návrhem souhlasí a požadovanou dotaci poskytne. 
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k) Nová kronika 
Kronikářka J. Vodičková seznámila ZO s nákupem nové kroniky a ukázala nově provedené 
zápisy. 
 
ZO bere na vědomí 

 
Zasedání ZO  bylo ukončeno dne 2.9.2015 v 18:50 hod. 
 
 
Zapsal: Čapek Libor v. r.        Ověřili: Dostál Josef v. r. 

   
                                                                                                            Gerstner Zdeněk  v. r. 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 8.9.2015 

 
Vyvěšeno dne:           9.9.2015 
 
Sejmuto dne: 
 


