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

Zápis ze 40. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov
Datum a čas konání: 25.4.2018 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: Milan Vidourek, Josef Dostál
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu
Kontrola minulých usnesení
Finanční dotace pro obec z Kraje Vysočina
Spisová služba eObec
Jmenování pověřence (GDPR)
Rozpočtové opatření
Různé:
a) Kontrola SZIF
b) Únik vody
c) Oprava hydrantu
d) Bezúplatný převod pozemků
e) Navýšení pachtovného ZD Bradlo
f) Příspěvek na babybox
g) Žádost o prodej pozemku
h) Svoz nebezpečného odpadu
i) Pálení čarodějnic
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) – i).
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2018/25.04
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Milan Vidourek, Josef Dostál
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2018/25.04
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.
Sněháky
Objednané sněháky na obecní budovu č.p. 29 (hospoda) firma po urgenci dodala
a nainstalovala.
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu – bez námitek.
4) Finanční dotace pro obec z Kraje Vysočina
Z Kraje Vysočina budou vypsány dotace na venkovské prodejny. Dotace z našeho kraje bude
také možné využít na opravu cest. Bylo navrženo této možnosti využít a o dotace požádat.
Návrh usnesení: Obec požádá o dotační tituly.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2018/25.04
ZO návrh schvaluje.
5) Spisová služba eObec
Pro nejmenší obce v blízké budoucnosti začne platit povinnost vedení spisové služby
v elektronické podobě. I naše obec se bohužel této povinnosti nevyhne a budeme nuceni
zakoupit příslušný software, který bude spolupracovat se stávajícím účetním systémem Fenix.
Podle prvotních průzkumů se cena pohybuje okolo 30.000,- Kč. Poté každý rok cca 20.000,Kč na upgrade. Služba bude prováděna formou hostingu smlouvou na 5 let s možností
automatického obnovení. Firma zaručí zálohování dat na svém webovém serveru po dobu
stanovenou zákonem o archivnictví.
Návrh usnesení: Obec zakoupí příslušný software pro elektronické vedení spisové služby.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2018/25.04
ZO návrh schvaluje.
6) Jmenování pověřence (GDPR)
Evropské nařízení General Data Protection Regulation (GDPR) přináší nová pravidla ochrany
osobních údajů. Vstupuje v platnost od května 2018. Tato norma také nařizuje jmenovat
pověřence pro ochranu osobních údajů, který má podle tohoto nařízení plnit funkci
pomocníka či koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo zpracovatele
a zároveň funkci jakéhosi kontaktního bodu pro jeho komunikaci s dozorovými úřady (v ČR
s Úřadem pro ochranu osobních údajů). Původně se předpokládalo, že by tuto funkci zastával
místostarosta. Z důvodu střetu zájmu jsou však tyto dvě funkce neslučitelné. Bylo navrženo,
aby pověřencem byl jmenován Pavel Šimon.
Návrh usnesení: Obec jmenuje pověřencem pro ochranu osobních údajů Pavla Šimona.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2

Usnesení č. 5/2018/25.04
ZO návrh schvaluje.
7) Rozpočtové opatření
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3/2018, které bylo zveřejněno dle platné
legislativy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2018/25.04
ZO návrh schvaluje.
8) Různé:
a) Kontrola SZIF
Dne 20.4.2018 proběhla kontrola rekonstruované lesní cesty na Rušinově ze SZIF. Kontrolou
nebyly zjištěny žádné nedostatky – vše je v naprostém pořádku.
ZO bere na vědomí.
b) Únik vody
Na Modletíně došlo k opětovnému velkému úniku pitné vody (přes 1000 m3). Zdroj úniku byl
vyhledán. Příčinou bylo prasklé potrubí, které odběratel nezabezpečil před vlivem mrazu).
Odběrateli byla vystavena a zaslána faktura k uhrazení.
Obec obdržela od odběratele dopis s žádostí o zmírnění platby. Žádost byla projednána
a proběhla diskuze. V minulosti došlo k několika únikům pitné vody a všichni dotčení
odběratelé vody museli uhradit vzniklou škodu v plné výši. Pro zachování principu
rovnoprávnosti a spravedlnosti bylo navrženo žádost o zmírnění platby zamítnout.
Návrh usnesení: ZO zamítá žádost o zmírnění platby.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2018/25.04
ZO návrh schvaluje.
c) Oprava hydrantu
Na Rušinově u „zvoničky“ proběhla plánovaná výměna hydrantu. Stávající hydrant bude
po opravě uložen jako záložní.
ZO bere na vědomí.
d) Bezúplatný převod pozemků
Obec urgovala žádost o bezúplatný převod pozemku (pás u hřiště na Rušinově) na Úřadě pro
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Žádost na úřadě leží 2 roky bez odezvy.
Výsledkem byla omluva a zaslání „nového“ formuláře pro opětovné podání žádosti s novými
byrokratickými požadavky. Tyto byly splněny a žádost bude opětovně podána.
ZO bere na vědomí.
e) Navýšení pachtovného ZD Bradlo
ZO bylo informováno o navýšení pachtovného Zemědělským družstvem Horní Bradlo.
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ZO bere na vědomí
f) Příspěvek na babybox
Obec obdržela žádost o finanční příspěvek na nový babybox v Jihlavě. Po diskuzi
a projednání žádosti bylo navrženo přispět částkou 500,- Kč. Jedná se o stejnou výši, jakou
naše obec přispěla na babybox v Havlíčkově Brodě.
Návrh usnesení: Obec přispěje na babybox v Jihlavě finanční částkou 500,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2018/25.04
ZO návrh schvaluje.
g) Žádost o prodej pozemku
Byla projednána žádost P.Š. o prodeji části pozemku sousedící s jeho parcelou na Rušinově.
Dotčený pozemek byl zaměřen geodetkou J.N. v loňském roce. Ta však do současné doby
nevypracovala geometrický plán. Vyhotovení plánu bude opětovně urgováno. Bez těchto
náležitostí nelze ve věci rozhodnout. Po splnění veškerých náležitostí bude žádost opětovně
projednána.
Návrh usnesení: Po vypracování geometrického plánu bude žádost P.Š. opětovně projednána.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2018/25.04
ZO návrh schvaluje.
h) Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu v naší obci proběhne 6.6.2018. Informace bude předem
zveřejněna a vyhlášena v místním rozhlase.
ZO bere na vědomí.
i) Pálení čarodějnic
V pondělí 30.4.2018 proběhne tradiční pálení čarodějnic na Rušinově i Modletíně. Obec, jako
obvykle, daruje na tuto akci špekáčky.
ZO bere vědomí.
ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO
bylo ukončeno 25.4.2018 v 18:30 hod.
Zapsal: Čapek Libor

Ověřili: Vidourek Milan
Dostál Josef

V Rušinově dne: 2.5 .2018
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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