Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř
telefon: 569692281, mobil: 724288418, IČO00268160
www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz

Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov
Datum a čas konání: 7.3.2018 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Dostál
Josef, Jindřiška Vodičková, Šimon Pavel
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Pavel Šimon, Zdeněk Gerstner
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu
Kontrola minulých usnesení
Finanční dotace na budovu čp. 3
Příprava veřejné schůze
Výběrové řízení – nosič kontejneru
Různé:
a) Rozpočtové opatření
b) Finanční kontrola
c) Žádost o pronájem veřejného prostoru
d) Žádost o odkoupení části pozemku
e) Žádost o příspěvek na ZLVK žáků
f) Prodej dřeva
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 7 a) – f).
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2018/07.03
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Pavel Šimon, Zdeněk Gerstner
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2018/07.03
ZO hlasováním jmenované schvaluje.
3) Kontrola minulých zápisů a usnesení
Byla provedena kontrola minulého zápisu a usnesení.

K bodu č. 5 ze dne 24.1.2018 - Žádost o dotaci oprava cesty Nohavice – Kubátka
Obecní úřad ještě nemá informace o výsledku podání žádosti.
K bodu č. 7 ze dne 24.1.2018 – Kontrola hospodaření obce za r. 2017
Kontrola proběhla v avizovaném termínu 29.1.2018. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření bude předmětem samostatného bodu zasedání.
K bodu č. 8 ze dne 24.1.2018- Kolaudace lesní cesty
Rekonstruovaná lesní cesta byla úspěšně zkolaudovaná v avizovaném termínu 25.1.2018.
Sněháky
Opětovně bylo urgována firma k dodání sněháků na střechu budovy hospody, odkud padá
sníh na přilehlou komunikaci a hrozí ohrožení majetku, zdraví a v extrémním případě i života
osob. Zástupce firmy opětovně uvedl, že výrobu sněháku objedná. Bohužel se jedná o střešní
krytinu, jejíž výrobce nemá tento sortiment zboží ve výrobě ani v standartní nabídce. Problém
je i v případném oslovení jiné firmy (nedostatek řemeslníků v daném oboru).
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu – bez námitek.
4) Finanční dotace budovu č.p. 3
Žádost o dotaci byla úspěšná. Z žádosti jednoznačně nevyplývá, zda se jedná o dotaci
investiční, či neinvestiční. Vzhledem k navrhovaným opravám budovy, kde některé jsou
z hlediska účetnictví zařazeny jako technické zhodnocení majetku, se celá akce zaúčtuje jako
technické zhodnocení.
Návrh usnesení: Projekt „Oprava budovy č.p. 3 v obci Rušinov“ bude technickým
zhodnocením.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2018/07.03
ZO návrh schvaluje.
5) Příprava veřejné schůze
Veřejná schůze proběhne v neděli 25.3.2018 od 17:00 hod. na sále hospody v Rušinově.
ZO bere na vědomí
6) Výběrové řízení – nosič kontejnerů
Za účelem nákupu traktorového nosiče kontejnerů s kontejnery bylo osloveno několik firem.
Na obecní úřad byly doručeny 3 nabídky. ZO bylo s nabídkami seznámeno. Jedná se o nosič
kontejnerů značky Portýr 2 a 3 (konstrukčně a cenově shodné nosiče) a 3 kontejnery pro tyto
nosiče. Výrobcem je firma WTC Písečná s.r.o. Nabídku doručily firmy WTC Písečná s.r.o.,
Váňa Hybrálec s.r.o. a Agrometall s.r.o. Heřmanův Městec. Porovnávaly se totožné výrobky.
Nejlepší cenovou nabídku učinila firma Váňa Hybrálec s.r.o. K nákupu bude využita dotace.
Návrh usnesení: ZO vybírá nabídku firmy Váňa Hybrálec a souhlasí s převodem všeobecné
rezervy na navýšení položky nákupu majetku ve výši 50.000,-Kč. K nákupu bude využita
krajská dotace POV.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 4/2018/07.03
ZO návrh schvaluje
7) Různé:
a) Rozpočtové opatření
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2/2018, které bylo zveřejněno dle platné
legislativy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2018/07.03
ZO návrh schvaluje.
b) Finanční kontrola
ZO bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rušinov.
Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva bude projednána o příštím
zasedání ZO společně se závěrečným účtem.
ZO bere na vědomí
c) Žádost o pronájem obecního prostoru
B.K. požádal obec o pronájem obecního prostoru na Rušinov u obchodu, na hřišti a ploch
okolo hřiště za účelem akce „Sraz Truckšoférů“, která se bude konat 25.5. – 27.52018. Žádost
byla projednána.
Návrh usnesení: ZO žádost schvaluje. Starosta před akcí projedná s pořadatelem podmínky
pronájmu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2018/07.03
ZO návrh schvaluje.
d) Žádost o odkoupení části pozemku
J.Č. požádal obec o odkoupení části pozemku – parcely č. 330 v k.ú. Rušinov ve vlastnictví
obce (cca 100 m2). ZO žádost projednalo. Místostarosta informoval ZO o možném střetu
zájmu a zdržení se hlasování při schvalovacím procesu.
Návrh usnesení: ZO žádost schvaluje. Náklady spojené s vyměřením části pozemku a úkony
související se zápisem do katastru nemovitosti hradí žadatel.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 6/2018/07.03
ZO návrh schvaluje.
e) Žádost o příspěvek na ZLVK žáků
ZŠ a MŠ Maleč požádala obec o finanční příspěvek ve výši 200,- Kč/žák na povinný lyžařský
výcvikový kurz žáků, který proběhl v termínu 12. – 19.12018. Z naší obce se zúčastnili 2 žáci.
Celkový příspěvek tedy ve výši 400,- Kč. Žádost byla projednána.

3

Návrh usnesení: ZO žádost schvaluje.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2018/07.03
ZO návrh schvaluje.
f) Prodej dřeva
ZO bylo informováno o probíhající likvidaci kalamity v obecním lese. Vytěžená kulatina bude
prodána a část bude použita na pořez pro potřeby obce.
ZO bere na vědomí.
ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO
bylo ukončeno 7.3.2018 v 18:00 hod.
Zapsal: Čapek Libor

Ověřili: Šimon Pavel
Gerstner Zdeněk

Starosta: Pešek Vlastimil
V Rušinově dne: 13.3.2018
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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