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Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 

 
Datum a čas konání: 6.9.2017 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Šimon 

Pavel, Dostál Josef, Jindřiška Vodičková 
Zapisovatel:      Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Jindřiška Vodičková, Pavel Šimon 

1) Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Rekonstrukce lesní cesty 
5) Oprava místních komunikacích 
6) Volby do PS a Parlamentu ČR 
7) Zhodnocení oslav 620 let obce 
8) Různé: 

a) Nabídka na výměnu střešní krytiny 
b) Energetický posudek budovy čp. 3 
c) Výsadba lip u hřbitova 
d) Vítání občánků 
e) Mapová aplikace 
f) Rozpočtové změny 

 
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 8  a) – e). 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2017/6.9 
ZO schvaluje program jednání. 
 

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

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2017/6.9 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
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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) Rekonstrukce lesní cesty 
Probíhá dořezání dřevin v těsné blízkosti cesty dle pokynu stavebníka. Práce na rekonstrukci 
začnou 13.9.2017. Jako odborný technický stavební dozor byl navržen Ing. Jaroslav 
Dlabáček. 

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

Usnesení č. 3/2017/6.9 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

5) Oprava místních komunikací 
Dotace na komunikaci na Modletíně již byla připsána na účet obce. Probíhají dokončovací 
práce vybranou odbornou firmou. Proběhla také oprava komunikace v chatové oblasti na 
Modletíně a vjezd od Kubátky na Hostětinkách. 
 
ZO bere na vědomí 
 

6) Volby do PS a Parlamentu ČR 
Volby proběhnou PS a Parlamentu ČR proběhnou 20.10 – 21.10.2017. Probíhá příprava. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

7) Zhodnocení oslav 620 let obce 
Starosta poděkoval za přípravu akce, která přinesla velmi kladné ohlasy. Poděkování patří i 
všem sponzorům, kteří přispěli na akci. P. Vodičková napsala článek, který byl zveřejněn na 
webových stránkách naší obce a bude zveřejněn v Chotěbořském Echu 
 

8) Různé 
a) Nabídka na výměnu střešní krytiny 

Nabídka na překrytí střechy dřevěné kůlny pod obecním úřadem na 51988,- Kč. Částka se jeví 
vzhledem k účelu budovy jako příliš vysoká. Bylo navrženo, že nabídka nebude akceptována 
a oprava střechy se provede svépomocí. Výměnu krytiny bere dále v patrnosti P. Šimon. 
  

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2017/6.9 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

b) Energetický posudek budovy čp. 3 
K dotaci na budovu čp. 3 je nutné ještě nechat vypracovat energetický posudek budovy dle 
z.č. 406/2000 Sb., energetický štítek obálky budovy a položkový rozpočet pro potřeby podání 
žádosti o dotaci. Specializovaná firma Energomex s.r.o. Praha nabídla vypracovat potřebný 
posudek za částku 32000,- Kč (bez DPH). Jinou nabídku se nepodařilo získat. Jedná se 
o uznatelný náklad. Bylo navrženo nabídku přijmout. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2017/6.9 
ZO s návrhem souhlasí. 
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c) Výsadba lip u hřbitova 

Objednávka výsadby 18 lip u hřbitova na Modletíně byla potvrzena. Realizace proběhne 
začátkem října. Na výsadbě přislíbil sponzorský podíl p. M. Černohous. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

d) Vítání občánků 
Vítání občánků proběhne 16.9.2017 od 14:00 hod. Probíhá příprava a koordinace s rodinou. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

e) Mapová aplikace 
ZO bylo seznámeno s nabídkou společnosti WEBOTIP na mapovou aplikaci CLEERIO 
(mapový portál obce). Jedná se o otevřenou online aplikaci, která umožňuje efektivní správu 
majetku obce na mapě. Jednotlivé vrstvy se nechají postupně dokupovat a systém umožňuje 
také správu hřbitova, pasportizaci komunikací a spoustu další nástrojů. Bylo navrženo 
mapovou aplikaci zakoupit. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2017/6.9 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

f) Rozpočtové změny 
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7, které bylo zveřejněno dle platné 
legislativy. 
 
ZO bere na vědomí 
 
 
ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO 
bylo ukončeno 6.9.2017 v 18:15 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Vodičková Jindřiška 
 
                                                                                                            Šimon Pavel 
 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 11.9.2017 
 
Vyvěšeno dne:  
          
Sejmuto dne: 


