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

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov
Datum a čas konání: 30.5.2018 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Dostál Josef, Jindřiška
Vodičková, Šimon Pavel
Omluven:
(1) Vidourek Milan
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Jindřiška Vodičková, Zdeněk Gerstner
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola minulých usnesení
4) Finanční dotace
5) Přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
6) Účetní uzávěrka r. 2017 – bod zrušen
7) Závěrečný účet za r. 2017 – návrh
8) Vnitřní směrnice obce
9) Odprodej pozemků v k.ú. Vratkov
10) Počet členů obecního zastupitelstva v dalším volebním období
11) Různé:
a) Nové zázemí v areálu u prodejny
b) Kácení máje
c) Kontejnery na Modletín
d) Vítání občánků
e) Voda na hřbitově
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
zrušit bod č. 6 a projednat jej o příštím zasedání ZO. Dále program doplnit o body 11 a) – e).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2018/30.05
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Jindřiška Vodičková, Zdeněk Gerstner
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2018/30.05
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
Žádost o dotaci nebyla vybrána. Je zahrnuta do náhradních projektů, pokud by ministerstvo
uvolnilo v této výzvě další prostředky. Pro letošní rok je to ale málo pravděpodobné.
K bodu č. 8 d) ze dne 25.4.2018 – Bezúplatný převod pozemku
Žádost byla opětovně zpracovaná dle požadavků a bude odeslána na ÚZSVM.
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu – bez námitek.
4) Finanční dotace
a) Žádost o dotaci na prodejnu ve výši 35 000,- Kč byla zpracovaná a odeslaná. Z celkových
nákladů by obec hradila 15 000,- Kč. Částka alespoň částečně pokryje náklady na provoz
obchodu. ZO bylo seznámeno s dalším postupem a darovací smlouvou na částku 50 000,- Kč,
což jsou celkové náklady na získání dotace v uvedené výši.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s postupem a čerpáním dotace v uváděné výši 35 000,- Kč. ZO
opravňuje starostu k podpisu darovací smlouvy na částku 50 000,- Kč s provozovatelkou
obchodu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2018/30.05
ZO návrh schvaluje.
b) Byla zpracovaná a podaná žádost o investiční dotaci na Generální ředitelství hasičského
záchranného sboru České republiky na pořízení nového dopravního automobilu (dodávky
8+1) pro JSDH naší obce ve výši 450 000,- Kč. V případě úspěchu Kraj Vysočina garantuje
získání další dotace. Obec se bude podílet částkou pouze okolo 100000,- Kč. Nákup vozidla
bude při kladném výsledku žádosti realizován v roce 2019. Na jeho nákup budou vyčleněny
finanční prostředky ve výši 900 000,- Kč v rozpočtu na rok 2019.
Návrh usnesení: ZO souhlasí v případě pozitivního výsledku podané žádosti s jejím čerpáním
a nákupem nového dopravního automobilu pro JSDH obce Rušinov.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2018/30.05
ZO návrh schvaluje.
c) Žádost o poskytnutí podpory z Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace
úspor energie v budovách veřejného sektoru byla Státním fondem životního prostředí ČR
akceptována a splnila podmínky. Akce „Oprava budovy č.p. 3 v obci Rušinov“ byla
zaregistrovaná.
ZO byly předloženy k seznámení smlouvy se zprostředkovatelskou firmou TENDRA
spol. s.r.o. týkající se realizace tohoto projektu.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu, aby podepsal firmě TENDRA spol. s.r.o. zastoupené
Ing. Davidem Plíštilem Ph.D., MBA, jednateli společnosti (dále v tomto bodě jen „firma“)
plnou moc k zastupování v rámci zadávacího řízení.
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ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy s firmou jejímž předmětem je organizace
zadávacího řízení na akci: „Oprava budovy č.p. 3 v obci Rušinov“.
ZO pověřuje starostu k uzavření příkazní smlouvy s firmou o výkonu technického dozoru
investora včetně dodatku smlouvy č. 1.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2018/30.05
ZO návrh schvaluje.
5) Přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
ZO bylo seznámeno se zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rušinov za rok
2017. Vše bylo v pořádku a nebylo nutné přijmout žádná nápravná opatření.
Před projednáním bude zpráva zveřejněna na úřední desce v zákonem stanovené lhůtě.
ZO bere na vědomí.
6) Účetní uzávěrka za r. 2017
Bod zrušen. Bude projednán o příštím zasedání ZO.
7) Návrh závěrečného účtu
ZO bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu za rok 2017. Návrh bude před projednáním
zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh závěrečného účtu za rok 2017.
Usnesení č. 6/2018/30.05
ZO návrh schvaluje.
8) Vnitřní směrnice obce
Místostarosta aktualizoval některé vnitřní směrnice zejména v souvislosti s GDPR. Průběžně
pracuje na dalších, aby bylo vše v souladu dle platných právních norem.
ZO bere na vědomí
9) Odprodej pozemků v k.ú. Vratkov
ZO opětovně projednalo žádost Ing. Vlastimila Dražila (bod 9 a) ze dne 24.1.2018) viz
podmínky uložené usnesením č. 7./2018/24.01. Obec obdržela posudek - „Odhad ceny
pozemků – O ceně pozemků v katastrálním území Vratkov, obec Rušinov“. Součtem cen
všech typů pozemků byla určena cena 39130,- Kč.
Návrh usnesení: ZO prodá dotčené pozemky v k.ú. Vratkov Ing. Vlastimilu Dražilovi
za odhadní cenu 39130,- Kč. K ceně budou připočteny náklady obce související s úkony
projednávané žádosti (vypracování posudku, administrativní úkony, popř. jiné).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2018/30.05
ZO návrh schvaluje.
10) Počet členů ZO
Komunální volby proběhnou 5. a 6. října 2018. Bylo navrženo, aby v dalším volebním období
počet zastupitelů zůstal neměnný.
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Návrh usnesení: V příštím volebním období bude 7 zastupitelů obce.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2018/30.05
ZO návrh schvaluje.
11) Různé:
a) Nové zázemí v areálu u prodejny
V areálu u prodejny byla zbořena stará dřevěná chatka, která sloužila jako zázemí
pro pořádané akce. Základní deska byla již vybudovaná pomocí brigádníků. Proběhla diskuze
k materiálům, ze kterých by zázemí mělo být postaveno. V úvahu přišly dvě alternativy –
zděná vs. dřevěná.
Návrh usnesení: Zázemí bude vyzděno.
Hlasování: pro: 5 proti: 1 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2018/30.05
ZO návrh schvaluje.
Za účelem dodání stavebního materiálu na výstavbu zázemí byla obeslána poptávka
4 dodavatelským firmám. Nabídky doručily 3 firmy: Stawebniny Virual Building s.r.o. Maleč,
Stavebniny Eva Hladíková Pohled a Stavebniny Hana Šťastná Libice nad Doubravou. Firma
Stavebniny Josef Vala Svinný u Chotěboře na poptávku nereagovala. ZO bylo s nabídkami
seznámeno. Hlavním hodnotícím kritériem byla cena a komplexnost zpracování nabídky
dle požadavků v poptávce. Po komparaci nabídek proběhl výběr dodavatele. Kritériím nejlépe
vyhověla nabídka firmy Stavebniny Eva Hladíková.
Návrh usnesení: ZO vybírá k dodání požadovaného materiálu nabídku firmy Stavebniny Eva
Hladíková Pohled.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 10/2018/30.05
ZO návrh schvaluje.
b) Kácení máje
Kácení máje proběhne 9.6.2018 tradičně spojené s dětským dnem. Na zajištění akce se bude
podílet SDH Rušinov. Jiné složky v obci se ke spoluúčasti nepřihlásily. Začátek dětského dne
je plánován na 13:00 hod. Hudební produkce a program spojený s kácením máje začne
od 15:00 hod.
ZO bere na vědomí.
c) Kontejnery na Modletíně
Na Modletíně je dlouhodobě neuspokojující počet kontejnerů na odpad. Bylo navrženo
zakoupit další kontejnery - na plast a sklo. V rozpočtu bude vyčleněna částka 16 000,- Kč.
Také bude provedena rozpočtová změna.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s nákupem kontejnerů na plast a sklo a s rozpočtovou změnou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 11/2018/30.05
ZO návrh schvaluje.
d) Vítání občánků
Vítání 2 nových občánků proběhne 16.6.2018.
ZO bere na vědomí
e) Voda na hřbitově
ZO prodiskutovalo stále neuspokojující stav se systémem zalévání vodou na hřbitově. Inovace
se do současné doby nepodařilo realizovat. Problém spočívá v nedostatku řemeslníků, zej.
zedníků. Některé související práce (např. výkopové práce) se pokusí obec obstarat
brigádnicky. Potřební řemeslníci jsou průběžně oslovováni.
ZO bere vědomí.
ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO
bylo ukončeno 30.5.2018 v 18:30 hod.
Zapsal: Čapek Libor

Ověřili: Vodičková Jindřiška
Gerstner Zdeněk

V Rušinově dne: 1.6 .2018
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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