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Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 

 
Datum a čas konání: 19.10.2016 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Gerstner Zdeněk, 

Vidourek Milan, Dostál Josef, Šimon Pavel 
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: P. Šimon, J. Dostál 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Smlouva o poskytnutí dotace na obecní les a veřejné osvětlení 
5) Bezúplatný převod pozemků na obec 
6) Oprava hřbitova – vyhodnocení 
7) Příprava besedy s důchodci 
8) Zimní provoz obce 
9) Rozpočtové změny 
10) Různé: 

a) JSDH obce 
b) Nabídka firmy Netpromotion 
c) Dotace na obecní cesty 

 
1) Zahájení 

Starosta přivítal přítomné. Shledal zastupitelstvo usnášení schopné a přečetl body programu. 
Vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění a schválení programu. Dále navrhl změnu 
pořadí projednávaných bodů programu – v bodě 9 projednat „rozpočtové změny“ a do bodu 
10 zařadit „různé“ a jeho doplnění o body 10 a) – c). 
  

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2016/19.10 
ZO schvaluje program jednání. 
 

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

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2016/19.10 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
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3) Kontrola minulých zápisů a usnesení 
Byla provedena kontrola minulého zápisu a usnesení. Starosta otevřel rozpravu k bodu 9 c) 
z 23. zasedání ZO ze dne 7.9.2016 (pronájem obecního pozemku v chatové oblasti pozemku), 
kdy šetřením v místě zjistil, že spousta chatařů provedlo zábor obecního pozemku a užívají jej 
neoprávněně bez souhlasu obce. Navrhl, že do příštího zasedání ZO ve spolupráci 
s kontrolním výborem provede kontrolu k zjednání nápravy.  
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2016/19.10 
ZO návrh schvaluje. 

 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu -  bez námitek. 
 

4) Smlouva o poskytnutí dotace na obecní les a veřejné osvětlení 
Starosta seznámil ZO s podepsanými odeslanými smlouvami a informoval o současném stavu 
dotací. 

 
ZO bere na vědomí 
 

5) Bezúplatný převod pozemků na obec 
Z důvodu veřejného zájmu naší obce bylo navrženo požádat stát o bezúplatný převod těchto 
pozemků: č. 327/1 v k.ú. Rušinov, č. 18/1 v k.ú. Vratkov, č. 8/3 v k.ú. Rušinov a č. 332/1 
v k.ú. Rušinov. 

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

Usnesení č. 4/2016/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

6) Oprava hřbitova   -  vyhodnocení 
Oprava hřbitovní zdi byla ukončena včetně předání na SZIF – dotace činí 510 tis. Kč a do 
konce roku by peníze měly přijít na účet obce u ČNB. Dále bylo navrženo u márnice upravit 
odběrní místo na vodu, např. jako v Malči. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0  
Usnesení č. 5/2016/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

7) Příprava besedy s důchodci 
Tradiční setkání s důchodci bylo stanoveno na 19.11.2016 od 15:00 hod. ZO bylo dále 
informováno o dalších připravovaných kulturních akcích do konce roku 2016: neděle 
27.11.2016 rozsvícení vánočního stromu, neděle 4.12.2016 Mikulášská besídka a neděle 
11.12.2016 vánoční koncert. 
 
ZO bere na vědomí 
 

8) Zimní provoz obce 
Probíhá příprava na zimní provoz obce. Bylo navrženo, aby prohrnování sněhu bylo smluvně 
zajištěno jako v předchozím roce. V případě menší sněhové pokrývky obecních komunikací 
bude plužení zajištěno obecním traktorem, který bude řídit Z. Gerstner. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 6/2016/10.19 
ZO návrh schvaluje. 
  

9) Rozpočtové změny 
ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami viz opisy rozpočtových opatření, které budou 
přílohou tohoto zápisu.  Bylo navrženo je schválit. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2016/10.19 
ZO návrh schvaluje. 

 
10) Různé 

a) JSDH obce 
Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH) předložil aktualizovaný seznam 
členů JSDH. Bylo navrženo členy JSDH schválit a uzavřít s nimi dohody o provedení práce. 

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

Usnesení č. 8/2016/10.19 
ZO návrh schvaluje. 

 
b) Nabídka firmy Netpromotion 

ZO bylo seznámeno s nabídkou firmy Netpromotion týkající se propagace obce 
v internetových vyhledavačích. Cena této služby by činila okolo 10.000,- Kč. Bylo navrženo 
hlasovat o akceptaci nabídky. 
 

Hlasování: pro: 0   proti: 7   zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2016/10.19 
ZO nabídku neakceptuje. 
 

c) Dotace na obecní cesty 
ZO bylo informováno o dotační výzvě týkající se obecních cest, kdy by se mohly opravit 
zejména cesty na Modletíně. Obec má již k tomuto dlouhodobě vypracovaný projekt. Žádost 
o dotaci musí být podána do konce roku. Bylo navrženo žádost podat a ucházet se o dotaci. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2016/10.19 
ZO návrh schvaluje. 
 
ZO bylo dále seznámeno s běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO bylo 
ukončeno 19.10.2016 v 18:30 hod. 
 
 
Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Šimon Pavel 
 
                                                                                                            Dostál Josef 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 26.10.2016  

 
Vyvěšeno dne:           
Sejmuto dne: 


