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Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 

 
Datum a čas konání: 15.3.2017 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Šimon 

Pavel, Jindřiška Vodičková, Dostál Josef 
Omluven:           
Hosté: 
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Milan Vidourek, Pavel Šimon 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě 
5) Výběrové řízení na montáž topení 
6) Žádost o zaměstnání na VPP 
7) Finanční dotace z Kraje Vysočina 
8) Veřejná schůze 
9) Těžba dřeva 
10) Výběr obecního praporu 
11) Veřejná vyhláška k nočnímu klidu 
12) Různé: 

a) Úvěr na cestu 
b) Kácení aleje 
c) Výsadba aleje 
d) Jízdní řády 
e) Návrh rozpočtového opatření č. 1 
f) Návrh rozpočtového opatření č. 2 

 
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 
program doplnit o body 12  a) - f). 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2017/15.3 
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatelé: Milan Vidourek, Pavel Šimon 
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Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/2017/15.3 
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) Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě 
Rozpočet obce na rok 2017 ZO schválilo v prosinci 2016 (schváleno v podrobném členění 
na paragrafy a položky). Dle novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné 
od 1.1.2017 byla položka 1351 zrušena a byla nahrazena položkou 1382. Položka 1382 
je od 1.1.2017 zřízena pro příjmy, které do 31.12.2016 patřily na položku 1351, která je 
s účinností od 1.1.2017 zrušena. 
 
Usnesení č. 3/2017/15.3 
ZO bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby 
ve schváleném rozpočtu na rok 2017. 
 

5) Výběrové řízení 
K montáži a dodání ústředního vytápění v bytě č. 3 (nový byt nad hospodou) byli osloveni 
3 dodavatelé – Josef Kubát Havlíčkův Brod, Ladislav Šikl Chrudim a Ermont s.r.o. Hlinsko. 
Všichni oslovení dodali své nabídky. ZO bylo seznámeno s nabídkami. Po důkladném 
porovnání nabídek včetně položkových seznamů byla shledána jako nejvýhodnější nabídka 
firmy Ermont s.r.o. Hlinsko. Bylo navrženo, aby ústřední topení do bytu č. 3 dodala 
a namontovala firma Ermont s.r.o. Hlinsko. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 

6) Žádost o zaměstnání na VPP 
Obecní úřad obdržel žádost K. Bělocha o pracovní místo v obci Rušinov. Na toto pracovní 
místo u obce je opět možné získat dotaci na mzdu od Úřadu práce ČR. Úřad práce v současné 
době eviduje 7 nezaměstnaných z naší obce (2 muže a 5 žen). Nikdo jiný však neprojevil 
zájem o zaměstnání u naší obce. Proto byla obci udělena úřadem výjimka k opakovanému 
nástupu K. Bělocha. Bylo navrženo žádosti vyhovět a K. Bělocha zaměstnat od 1.4.2017 
do 31.10.2017. 
 

Hlasování: pro: 5   proti: 0   zdržel se: 2 
Usnesení č. 5/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 

7) Finanční dotace z Kraje Vysočina 
Finanční dotaci ve výši 120 tis.,- Kč z Kraje Vysočina bylo po diskuzi navrženo vložit 
do opravy obecní cesty na Modletíně (od zvonice nahoru). 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 6/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 

8) Veřejná schůze 
Veřejná schůze se uskuteční v pátek 31.3.2017 od 18:30 hod na sále hospody na Rušinově. 
 
ZO bere na vědomí 
 

9) Těžba dřeva 
Těžba v lokalitě U Cihelny stále probíhá včetně průběžného odvozu vytěžené kulatiny. 
Několik odvezených fůr bylo již vykupující firmou uhrazeno. V místě také probíhá úklid 
a sběr suků samovýrobou občany naší obce, kteří se ve stanoveném termínu přihlásili. 
 
ZO bere na vědomí 
 

10) Výběr obecního praporu 
ZO bylo seznámeno s nabídkou firmy Alerion s.r.o. Brno. Bylo navrženo nechat vyrobit 
prapor obce ze saténu ve zlaté barvě, pláštěnku na prapor, znak, smaltovaný ovál pro obce 
s obecním znakem, stolní vlaječky a případně další předměty dle cenové nabídky tak, aby se 
využila dotace v maximální výši. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 

11) Veřejná vyhláška k nočnímu klidu 
Jelikož obec nemá stanovené výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon, bylo navrženo vydat Obecně závaznou vyhlášku 
o nočním klidu s těmito výjimkami: noční klid nevymezit v noci z 31. prosince na 1. ledna 
a v době konání tradičních slavností v obci, které budou uvedeny v předmětné vyhlášce. 

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

Usnesení č. 8/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 

12) Různé 
a) Jednání o úvěru na cestu 

ZO bylo informováno o připravovaném jednání s Českou spořitelnou dne 16.3.2017 od 9:00 
hod. v kanceláři OÚ ohledně zajištění financování – úvěru do připsání dotačních peněz na 
účet obce na schválený projekt „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Rušinov.“ Bylo navrženo 
požádat a jednat o částce až do výše 6 mil.,- Kč, dle konkrétní nabídky. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 

b) Kácení aleje u hřbitova 
K pokácení aleje z důvodu ochrany přírody musí dojít v termínu od 15.3.2017 do 31.32017. 
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou V. Horníka za pokácení a související služby. 
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Bylo navrženo cenovou nabídku přijmout. Pokácení aleje zadat V. Horníkovi a vytěžené 
palivové dřevo nabídnout občanům obce k odkupu (cena bude stanovena po těžbě dle 
nákladů). 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 

c) Výsadba aleje u hřbitova 
ZO bylo informováno, že byly osloveny firmy zabývající se výsadbou stromů, aby se obec 
moha ucházet o vycházející dotaci a vysadit novou alej. Odborníky bylo doporučeno vysadit 
lípy.  
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 

d) Změna jízdních řádů 
Obec byla přizvána k připomínkovému jednání dne 16.3.2017 od 14:00 hod. na MÚ 
v Chotěboři ohledně jízdních řádů, které budou platit od roku 2019. V současné době Krajský 
úřad Kraje Vysočina komplexně připravuje dopravní systém nazvaný „Veřejná doprava 
Vysočiny (VDV)“ a vybírá dopravce. ZO bylo seznámeno s navrhovanými jízdními řády 
týkající se naší obce a připomínkami k nim. Bylo navrženo při jednání připomínky uplatnit. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 

e) Návrh rozpočtového opatření č. 1 
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1. Bylo navrženo návrh rozpočtového 
opatření č. 1, které se týká vyčíslení volných finančních zdrojů k 1.1.2017 dle skutečného 
stavu bankovních účtů a zapojení do výdajů ve formě rezervy – položka 5901 v částce 
+121.060,- Kč, schválit.  
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 

f) Návrh rozpočtového opatření č. 2 
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2. Bylo navrženo návrh rozpočtového 
opatření č. 2, které se týká použití rezervy nepředvídaných výdajů na nákup uhlí, silničního 
zrcadla, zimní údržby silnic a servisu účetního programu Fenix, schválit.  
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 14/2017/15.3 
ZO návrh schvaluje. 
 
 
ZO bylo dále seznámeno s běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO bylo 
ukončeno 15.3.2017 v 18:35 hod. 
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Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Vidourek Milan 
 
                                                                                                            Šimon Pavel 
 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 20.3.2017  

 
Vyvěšeno dne:  
          
Sejmuto dne: 


