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 Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání: 30.9. 2015 od 17:30 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Vidourek Milan, 

Gerstner Zdeněk, Šimon Pavel 
Omluveni: Dostál Josef 
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Šimon P., Vodičková J. 

Program jednání: 

1)   Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Odkoupení pozemku 
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
6) Směna pozemku 
7) Stav prací na čerpání finančních dotací 
8) Různé: 

a) Setkání seniorů 
b) Nákup volnočasového vybavení pro děti 
c) Nákup uhlí 

 
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) – c). 
  

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 1/2015/30.09  
ZO schvaluje program jednání. 
 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatelé: Pavel Šimon, Jindřiška Vodičková 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2/2015/30.09 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
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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. Místostarosta nastolil otázku, zda by nebylo 
lepší po několikaměsíční neschopnosti zábrany vyrobit a dodat, obrátit se na jinou 
konkurenční firmu? Odpovědí bylo to, že se jedná o atypickou krytinu, na kterou se tyto 
doplňky standardně nevyrábí a musí být vyrobeny na zakázku. Krytinu pokládala firma Vacek 
a starosta bude opět urgovat. 
 
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. O výsledku 
jednání s p. Macháčkem bude starosta informovat ZO o příštím zasedání. 
 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky k předešlému zápisu. 

Oslovení neměli výhrad a připomínek.  

 

4) Odkoupení pozemku 
R. Hromádka na základě smlouvy a předkupního práva z roku 2002 nabídl obci zpětně 
k odkupu pozemek parc. č. 348/45 v k.ú. Vratkov za cenu 102.000,- Kč. Navýšení ceny oproti 
původní, která nedosahovala ani částku 10 000,- Kč, odůvodnil investováním do pozemku. Po 
prodiskutování věci, bylo navrženo pozemek zpětně neodkoupit a vzdát se předkupního práva. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 3/2015/30.09 
ZO návrh schvaluje. Pozemek obec zpětně neodkoupí a vzdává se předkupního práva. 
 

5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
AZ Elektorstav zaslal k žádost o vyjádření k návrhu trasy pro projekt stavby - V. Horník 
přípojka KNN. Investorem stavby je ČEZ. Bylo navrženo s návrhem souhlasit s podmínkou 
uvedení místa do původního stavu. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 4/2015/30.09 
 ZO návrh trasy schvaluje a podmiňuje po ukončení prací uvést místo do původního stavu. 
 

6) Směna pozemku 
Starosta s místostarostou informovali ZO o možnosti získání 100 % dotace k vybudování 
retenční nádrže (bývalý rybník par. č. 100/1 v k.ú. Rušinov). Starosta již s majitelem pozemku 
J. Horákem jednal. Ten pozemek prodat nechce, ale požaduje směnu za jiný. CHKO také 
v místě provede průzkum a k věci se vyjádří. Bylo navrženo po vyjádření CHKO se ucházet 
o dotaci a retenční nádrž vybudovat. Za tímto účelem i provést směnu s J. Horákem 
za vhodný pozemek poblíž. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 5/2015/30.09 
ZO návrh schvaluje. 
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7) Stav prací na čerpání finančních dotací 
ZO bylo informováno o projektu „Lesní cesty“ (schváleno již v minulém volebním období). 
Je opětovně možné na tento projekt získat dotaci. Projekt musí být však upraven, aby 
odpovídal potřebám současných hodnotících požadavků. Starosta s místostarostou již jednali 
s projektantem a zprostředkovatelem dotací a o výsledek se podělili s ZO. 
ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy o dílo – projekt „Rekonstrukce lesní cesty“. Bylo 
navrženo smlouvu uzavřít a ucházet se o dotaci. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 6/2015/30.09 
ZO návrh schvaluje. 
 
ZO bylo dále informováno o stavu žádosti o dotaci na výsadbu ovocných stromů. Vybraná 
firma je již připravená k výsadbě. Jediný zádrhel je administrativa MŽP. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

8) Různé 

a) Setkání seniorů 
Bylo navrženo uskutečnit tradiční setkání seniorů. Předběžný termín byl stanoven 
na 21.11.2015. Předsedkyně KV zajistí distribuci pozvánek. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č.7/2015/30.09 
ZO návrh schvaluje. 

 
b) Nákup volnočasového vybavení pro děti 

Místostarosta ZO informoval, že pingpongový stůl byl již zakoupen a s předsedkyní KV 
seznámil ZO s návrhem kulturního výboru na nákup dalšího vybavení. Jedná se 
o multifunkční herní stůl, herní koberec s okraji na člověče, nezlob se, velký soubor 
společenských her, plastové branky a sadu na badminton.  
ZO věc prodiskutovalo. Jelikož nebylo dosaženo na dotaci k dobudování dětského hřiště 
a rozpočet obce s prostředky na nákup věcí pro děti počítá, bylo navrženo uváděné věci 
zakoupit. Nákupem byl pověřen místostarosta. Předpokládané náklady do 20.000,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 8/2015/30.09 
ZO návrh schvaluje. 
 

c) Nákup uhlí 
Starosta navrhl na podporu místní prodejny zakoupit 10 q uhlí a stejné množství také 
do hospody, kde se bude v zimě vytápět sál pro volnočasové aktivity dětí. Celkem tedy 20 q. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 9/2015/30.09 
ZO návrh schvaluje. 
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Zasedání ZO  bylo ukončeno dne 30.9.2015 v 19:15 hod. 
 
 
Zapsal: Čapek Libor v. r.       Ověřili: Šimon Pavel v. r.  

   
                                                                                                            Vodičková Jindřiška v. r.  
Starosta: Pešek Vlastimil v.  r.                                                              
 
V Rušinově dne: 5.10.2015 

 
Vyvěšeno dne:   5.10.2015         
 
Sejmuto dne: 


