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 Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce 

Rušinov 
 
Datum a čas konání: 23.6.2016 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Gerstner Zdeněk, 

Šimon Pavel, Vidourek Milan 
Omluveni: (1) Josef Dostál (příchod 17:10 hod , odchod 17:40 hod) 
Hosté:                 
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: P. Šimon, Z. Gerstner 
 
Program jednání: 1) Zahájení 

2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení  
4) Rozpočtové změny č. 3-4 
5) Příprava na oslavy 110. výročí založení SDH 
6) Schválení formy poskytování finanční podpory pro SDH 
7) Závěrečný účet za rok 2015 
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 
9) Účetní uzávěrka za rok 2015 
10) Různé: 

a) Smlouva o dílo výměna osvětlení 
b) Smlouva o zemědělském pachtu 
c) Žádost o převod pozemku 
d) Obnovení jednání o bezúplatný převod 
e) Dotace oprava hřbitovní zdi 
f) Oprava oplocení hřiště 
g) Žádost o pronájem nebytových prostor 
h) Schválení výše členského příspěvku 
i) Oslava 620. založení obce Rušinov 
j) Cesta okolo hřiště 
k) Provozní informace 

 
1) Zahájení Starosta přivítal přítomné. Shledal zastupitelstvo usnášení schopné a přečetl body programu. 

Vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění a schválení programu. Z důvodu 
nepřítomnosti J. Dostála byla navržena změna pořadí projednávaných bodů programu a dále 
jeho doplnění o body 10 a) – k). 
  

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2016/23.06 ZO schvaluje program jednání. 
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2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatelé: Pavel Šimon, Zdeněk Gerstner 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2016/23.06 ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
 

3) Kontrola minulých zápisů a usnesení Byla provedena kontrola minulého zápisu a usnesení. Místostarosta vyzval ZO, zda mají 
nějaké námitky proti předešlému zápisu - bez námitek. 
 

4) Rozpočtové změny č. 3 a 4 Byly navrženy rozpočtové změny č. 3 a 4, které jsou přílohou tohoto zápisu. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2016/23.06 ZO schvaluje rozpočtové změny 3 a 4. 
 
V 17:10 hod. se na zasedání ZO dostavil zastupitel obce J. Dostál.  

5) Příprava na oslavy 110. výročí založení SDH Oslava byla naplánovaná na sobotu 30.7.2016. Účast na programu byla také přislíbena 
od Policie ČR a HZS Havlíčkův Brod. Jelikož se jedná o významnou spolupracující složku 
obce s bohatou kulturní tradicí, bylo navrženo, že obec zajistí a zaplatí oběd na slavnostní 
valnou hromadu a hudbu. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2016/23.06 ZO návrh schvaluje. 
 

6) Schválení formy poskytování finanční podpory pro SDH V případě poskytování finanční podpory SDH Rušinov v budoucnu, bylo navrženo, aby tato 
z důvodu daňové optimalizace byla poskytována formou darovací smlouvy. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2016/23.06 ZO návrh schvaluje. 
 

7) Závěrečný účet za rok 2015 ZO projednalo závěrečný účet za rok 2015 s výhradami. Návrh usnesení: ZO souhlasí 
s celoročním hospodařením obce za rok 2015 s výhradami viz Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2015. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2016/23.06 ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2015 s výhradami viz Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2015. 
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8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rušinov za rok 2015. 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených 
ve zprávě, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
Bylo navrženo schválit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a navrženo 
přijmout potřebná opatření k nápravě chyb a nedostatků, která budou nedílnou přílohou tohoto 
zápisu. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2016/23.06 ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rušinov za rok 2015 
a přijímá potřebná opatření k nápravě chyb a nedostatků, která budou nedílnou přílohou 
tohoto zápisu.  
 

9) Účetní závěrka Bylo navrženo schválit účetní závěrku za rok 2015. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2016/23.06 ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2015. 
 

10) Různé 
a) Smlouva o dílo výměna osvětlení ZO bylo seznámeno se smlouvou o dílo s firmou Omko Digital a.s., Brno, která byla vybraná 

k opravě veřejného osvětlení formou výměny sodíkových zdrojů a svítidel za LED světelné 
zdroje a LED svítidla a dále přesun současného přípojného bodu pro veřejné osvětlení 
navedení nízkého napětí. Bylo navrženo souhlasit s obsahem smlouvy. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2016/23.06 ZO návrh schvaluje. 

 
Ze zasedání ZO se omluvil a odešel v 17:40 hod. Josef Dostál.  

b) Smlouva o zemědělském pachtu ZO bylo seznámeno se smlouvou s obchodní společností Zemědělská a.s. Horní Bradlo. 
Smlouva obsahuje dohodu na zvýšení nájemného. Bylo navrženo souhlasit s obsahem 
smlouvy. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2016/23.06 ZO návrh schvaluje. 
 

c)  Žádost o převod pozemku   ZO bylo seznámeno se sdělením k žádosti o převod pozemku p.č. dle KN 8/7 v k.ú. Rušinov 
(část pozemku u hřiště) od Státního pozemkového úřadu, který sdělil podmínky 
pro bezúplatný a úplatný převod. Bylo navrženo, aby se obec opětovně pokusila splnit 
podmínky pro bezúplatný převod. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 11/2016/23.06 ZO s návrhem souhlasí. 
 

d)  Obnovení jednání o bezúplatný převod Místostarosta navrhl, aby v případě, že se budova č.p. 3 v Rušinově (bývalá pošta), obec 
opětovně vyvolala jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
o bezúplatný převod. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/2016/23.06 ZO s návrhem souhlasí. 
 

e) Dotace oprava hřbitovní zdi Na základě schváleni dotačního titulu na projekt „Oprava hřbitovní zdi na Modletíně“ bylo 
navrženo vypsat výběrové řízení 30.6.2016 a jeho ukončení 13.7.2016 v 18:00 hod. 
Do hodnotící komise byli navrženi všichni členové zastupitelstva obce + hospodářka obce 
Ing. Kolářová. Hlavním hodnotícím kritériem bude nejmenší cenová nabídka. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/2016/23.06 ZO návrh schvaluje. 
 

f) Oplocení hřiště  Z důvodu špatného stavu pletiva na hřišti bylo navrženo provést výměnu obou čelních stran. 
Předpokládaná cena výměny včetně práce se bude pohybovat okolo 28.000,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 14/2016/23.06 ZO s návrhem souhlasí. 
 

g)  Žádost o pronájem nebytových prostor Firma Investbau CZ, která bude provádět rekonstrukci lesní cesty, požádala obec o pronájem 
nebytových prostorů a skládku na uložení materiálu. Jako nebytový prostor bylo k tomuto 
účelu navrženo pronajmout prostory v objektu obecního úřadu v budově čp. 47 na Rušinově 
za cenu 3.500,- Kč/ měsíc od 1.7.2016 do ukončení stavby. Skládka bude vyčleněna v lokalitě 
U Cihelny. Cena bude navržena dle obvyklé ceny v místě.  
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/2016/23.06 ZO návrh schvaluje. 
 

h) Schválení výše členského příspěvku  Valná hromada obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konaná dne 8.6.2016 
schválila výše členských příspěvků ve výši 10 Kč/obyvatele. Bylo navrženo s částkou 
souhlasit. 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 16/2016/23.06 ZO návrh schvaluje. 
 
 


