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Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce 

Rušinov 
 

Datum a čas konání: 21.12.2016 od 17:00 hodin 

Místo konání: OÚ Rušinov 

Přítomni: (7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Gerstner Zdeněk, 

Vidourek Milan, Dostál Josef, Šimon Pavel 

Omluven:           

Hosté:                Zuzana Kolářová 

Zapisovatel:       Libor Čapek 

Ověřovatelé zápisu: J. Vodičková, P. Šimon 

 

Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Zvolení ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola minulých usnesení 

4) Nákup budovy 

5) Schválení finančního rozpočtu na roku 2017 

6) Inventura majetku obce 

7) Brigádnické hodiny v návaznosti na minimální mzdy 

8) Různé: 

a) Zemědělské družstvo – zvýšení nájemného 

b) Žádost o finanční příspěvek ČSV Chotěboř 

c) Žádost o finanční příspěvek Benediktus 

d) Odborné stanovisko ke stavu dřevin 

e) Žádost o vrácení pamětních knih 

f) Kontrola z Úřadu práce ČR 

g) Nákup reklamních předmětů 

h) Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení stromů 

i) Návrh na odkup majetku 

 

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 

v bodě 4 projednat nákup budovy a program doplnit o body 8 a) – i). 

 

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

Usnesení č. 1/2016/21.12 

ZO schvaluje program jednání. 

 

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  

                                  ověřovatelé: Jindřiška Vodičková, Pavel Šimon 
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Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/2016/21.12 
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) Nákup budovy 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod 

opět vyhlásil výběrové řízení na prodej stavební parcely číslo 1/3 a pozemkovou parcelu číslo 

11/3 v k.ú. Rušinov (budova č.p. 3) za minimální kupní cenu 560000,- Kč. Jelikož se 

dlouhodobě nedaří budovu získat bezúplatným převodem, bylo navrženo přihlásit se 

do výběrového řízení a budovu odkoupit. 

 

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

Usnesení č. 3/2016/21.12 

ZO návrh schvaluje. 

 

5) Finanční rozpočet na rok 2017 

a) Bylo navrženo schválit finanční rozpočet obce na rok 2017. Rozpočet bude 

nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

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

Usnesení č. 4/2016/21.12 

ZO schvaluje finanční rozpočet obce na rok 2017. 

 

b) Bylo navrženo schválit rozpočtový výhled na roky 2018-2020. Rozpočtový 

výhled bude nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

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

Usnesení č. 5/2016/21.12 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018-2020. 

  

6) Inventury 

Členové inventarizační komise zajistí provedení fyzické kontroly na svěřených úsecích 

a předložení výsledků do 4.1.2016. 

 

ZO bere na vědomí 

 

7) Brigádnické hodiny 

Z důvodu zvýšení minimální mzdy, bylo navrženo, že hodinová sazba pro brigádníky bude 

odpovídat výši minimální mzdy. 

 

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

Usnesení č. 6/2016/21.12 

ZO návrh schvaluje. 
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8) Veřejná vyhláška 

Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2013, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl 

řádně zveřejněn a tento dodatek nabývá účinnosti od 1.1.2017.  

 

ZO bere na vědomí. 

 

9) Různé 

a) Zemědělské družstvo – navýšení nájemného 

Představenstvo Zemědělského družstva Maleč rozhodlo o navýšení nájemného za pronajatou 

půdu pro rok 2016 na 3000,- Kč za 1 ha pronajaté zemědělské půdy. Nájemné bude vyplaceno 

do konce letošního roku. 

 

ZO bere na vědomí 

 

b) Žádost o finanční příspěvek ČSV Chotěboř 

Český svaz včelařů Chotěboř, ve kterém jsou registrováni místní včelaři, požádal o finanční 

příspěvek. Dle počtu místních včelařů bylo navrženo přispět částkou 1500,- Kč. 

 

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

Usnesení č. 7/2016/21.12 

ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 1500,- Kč. 

 

c) Žádost o finanční příspěvek Benediktus 

Benediktus z.s. požádal o finanční příspěvek na člena komunity, který je přihlášen k trvalému 

bydlení v naší obci. Výši příspěvku na tuto osobu Benediktus vyčíslil na 26000,- Kč. Žádost 

byla prodiskutována. ZO navrhovanou částku jednomyslně zamítlo. Finanční příspěvek byl 

navržen ve výši 1000,- Kč. 

 

Hlasování: pro: 5   proti: 1   zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 8/2016/21.12 

ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč. 

 

d) Odborné stanovisko ke zdravotnímu stavu dřevin 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Železné hory Nasavrky 

zaslala odborné stanovisko ke zdravotnímu stavu dřevin rostoucích na pozemku p. č. KN 

378/1 v k.ú. Vratkov (stromořadí u hřbitova na Modletíně). Jedná se o 18 jírovců maďal. 

Agentura provedeným šetřením doporučila pokácet dřeviny 1-8, 15 a 17. Z důvodu zabránění 

usmrcení nebo zranění netopýrů bylo doporučeno kácení provést od 15.3. do 30.3., případně 

od 1.11. do 30.11.2017. Ostatní termíny jsou z hlediska ochrany netopýrů pro kácení 

nepřijatelné. Jako náhradní výsadba byly doporučeny dřeviny - ve stromořadí k poli – javor 

klen a na druhé straně slivoně. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

e) Žádost o vrácení pamětních knih 

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod se obrátil na obec s žádostí o vrácení Pamětní knihy 

obce z let 1922-1980, Kroniky školy z let 1968-1986 a Kroniky PO z let 1973-1975 z důvodu 

digitalizace. Pro obavu z nenávratné ztráty těchto cenných dokumentů bylo navrženo si 
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požadované knihy nadále ponechat, zakoupit scanner (pořizovací cena cca 2500,- Kč) 

a provést digitalizaci samostatně. 

 

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

Usnesení č. 9/2016/21.12 

ZO návrh schvaluje. 

 

f) Kontrola z Úřadu práce ČR 

Na obci proběhla kontrola z Úřadu práce ČR. Při kontrole nebylo zjištěno porušení podmínek 

uzavřené dohody HBA-VZ-18/2016 a příspěvek 98.000,- Kč byl čerpán v souladu 

s uzavřenou dohodou. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

g) Nákup reklamních předmětů 

Obec nakoupila reklamní předměty k výročí založení obce. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

h) Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení stromu  
J. P. a L. P. se odvolali proti rozhodnutí o povolení kácení stromů na pozemku 1/7 v k.ú. 

Vratkov s žádostí, aby bylo rozhodnutí ze dne 5.12.2016 zrušeno a žádosti vyhověno. ZO 

bylo seznámeno se stavem věci a vyjádřením z CHKO. Bude opět vyžádáno šetření CHKO na 

místě a vyjádření se k věci, případné další stanovisko a šetření České inspekce životního 

prostředí Havlíčkův Brod. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

i) Návrh na odkup majetku 

Obec obdržela návrh od Ing. Peškové na nákup vybavení do hospody v celkové výši 6.500,-

Kč. ZO bylo seznámeno s položkovým seznamem. Po prodiskutování věci bylo navrženo 

zakoupit pouze položku – záclony, závěsy, zmrzlinové poháry za 1500,- Kč. 

 

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

Usnesení č. 10/2016/21.12 

ZO návrh schvaluje. 

 

 

ZO bylo dále seznámeno s běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO bylo 

ukončeno 21.12.2016 v 19:30 hod. 

 

 

Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Vodičková Jindřiška 

 

                                                                                                            Šimon Pavel 

Starosta: Pešek Vlastimil                                                              

 

V Rušinově dne: 29.12.2016  

 

Vyvěšeno dne:           

Sejmuto dne: 


