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Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 

 
Datum a čas konání: 13.4.2016 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Gerstner Zdeněk, 

Šimon Pavel, Dostál Josef, 
Omluveni: Vidourek  Milan 
Hosté:                 
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Z. Gerstner, J. Vodičková   
 
Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Vybraná firma na opravu lesních cest 
5) Smlouva s MÚ Seč 
6) Příprava dětského dne 
7) Schválení finanční dotace na opravu garáže pro JSDH 
8) Nařízení vlády č.52/2015 o měsíčních odměnách členům zastupitelstev 
9) Různé: 

a) Jmenování velitele JSDH 
b) Prodej dřeva 
c) Veřejné osvětlení 
d) Rozpočtové změny 
e) Vzorky vody 
f) Odkup pozemku 
g) Informace k bytu č. 3 
h) Truck fest 
i) Nákup počítače 
j) Pamětní kámen s informační tabulí 
k) Zápůjčka ohřívacích hrnců 
l) Provozní informace 

 
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 
doplnit o body 9 a) – l). 
  

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2016/13.04  
ZO schvaluje program jednání. 
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2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatelé: Jindřiška Vodičová, Zdeněk Gerstner 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2016/13.04 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
 

3) Kontrola minulých zápisů a usnesení 
Byla provedena kontrola minulého zápisu a usnesení.  
 
K bodu 8 d) ze 17. zasedání ZO – doplnění výboru pro lesní hospodářství 
Z. Gerstner do výboru pro lesní hospodářství navrhl Vladimíra Provazníka a Vlastislava 
Horníka.   

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2016/13.04 
ZO návrh schvaluje. 
 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu - bez námitek. 
 

4) Vybraná firma na opravu lesních cest 
Starosta s místostarostou informovali ZO o proběhlém výběrovém řízení na opravu lesních 
cest – “Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Rušinov“. Hodnotící komise provedla posouzení 
a hodnocení nabídek. Dle hodnotícího kritéria doporučila vybrat firmu Investbau CZ s.r.o. 
Plzeňská 68/546, Praha s nejnižší nabídkovou cenou 3.986.357,68,- Kč (bez DPH). 
Na základě výsledku hodnocení bylo navrženo vybrat zmíněnou firmu Investbau CZ s.r.o., 
Praha a provést poptávku u bankovních ústavů o úvěru, který pokryje dobu, než bude dotační 
částka připsána na účet obce. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2016/13.04 
ZO návrh schvaluje 
 

5) Smlouva s MÚ Seč 
Městský úřad Seč zaslal na obec novou smlouvu na svoz domovního odpadu. ZO bylo 
seznámeno s obsahem smlouvy. Bylo navrženo smlouvu uzavřít. 
 
                                             Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2016/13.04 
ZO návrh schvaluje 
 

6) Příprava dětského dne 
J. Vodičková informovala o průběhu příprav na dětský den a čarodějnice. Na těchto akcích se 
bude podílet obec a SDH Rušinov. Pálení čarodějnic a stavění máje proběhne v sobotu 
30.4.2016 v areálu hřiště. Dětský den spojený s kácením máje proběhne v sobotu 4.6.2016. 
  
ZO bere na vědomí 
  

7) Schválení finanční dotace na opravu garáže pro JSDH 
Předpokládaná cena opravy garáže pro JSDH obce bude činit 1.171.000,- Kč. Obecní úřad již 
zpracovává žádost o dotaci, kdy je možnost získat na tuto akci až 750.000,- Kč. 
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ZO bere na vědomí  
 

8) Nařízení vlády č. 52/2015 o měsíčních odměnách členům zastupitelstev 
Na návrh P. Šimona bylo opětovně projednáno nařízení vlády č. 52/2015 o měsíčních 
odměnách členům zastupitelstev. Bod byl prodiskutován. Zvážen byl i ekonomický pohled. P. 
Šimon a J. Vodičková navrhli zvýšit měsíční odměnu o 6 % starostovi, místostarostovi 
a hospodářce. 
 

Hlasování: pro: 3  proti: 1   zdržel se: 2 
Usnesení č. 6/2016/13.04 
ZO návrh neschvaluje 

 
Na základě výsledku předchozího hlasování navrhl starosta navýšit měsíční mzdu alespoň 
hospodářce o 6 %. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2016/13.04 
ZO návrh schvaluje. 
 

9) Různé 
 

a) Jmenování velitele JSDH 
L. Čapek a V. Pešek ml. úspěšně absolvovali kurz velitelů družstev a jednotek SDH obce 
(dále JSDH). Do funkce velitele JSDH byl navržen Vlastimil Pešek ml.  

 
                  Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 8/2016/13.04 
ZO návrh schvaluje 
 

b) Prodej dřeva 
Vytěžená kulatina nebyla ještě prodána. Obec očekává aktuální cenové nabídky 
od oslovených výkupčích dřeva. Z. Gerstner informoval ZO o věcech týkajících se lesního 
hospodaření obce. 
 
ZO bere na vědomí 
 

c) Veřejné osvětlení 
Na výměnu osvětlovacích těles veřejného osvětlení v obci byla získána dotace od Kraje 
Vysočina ve výši 110.000,- Kč. Byly osloveny firmy k cenovým nabídkám. 
 
ZO bere na vědomí 

 
d) Rozpočtové změny 

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami, které budou uloženy na obecním úřadě jako 
příloha tvořící nedílnou součást tohoto zápisu. Bylo navrženo předložené rozpočtové změny 
schválit. 

 
Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/2016/13.04 
ZO návrh schvaluje 
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e) Vzorky vody 
Odebrané vzorky pitné vody na Rušinově nepatrně přesáhly horní hodnotu dusičnanů. Věc 
byla projednána s hygienou, která nenavrhla žádná opatření. Po 1 měsíci bude proveden nový 
kontrolní odběr. Dle výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu. 
 
ZO bere na vědomí 

 
f) Odkup pozemku 

Bylo navrženo odkoupit od Státního pozemkového úřadu pozemek v katastru obce Rušinov 
p.č. 8/7 (pozemek u areálu hřiště) 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2016/13.04 
ZO návrh schvaluje 
 

g) Informace k bytu č. 3 
Do bytu je zapotřebí nakoupit elektrohodiny a jistič. Předpokládaná cena činí 12.500,- Kč. 

 
ZO bere na vědomí 

 
h) Truck fest 

B. Klepač ml. informoval o záměru uspořádat na Rušinově Truck fest v termínu 
od 20.5.2016- 22.5.2016. Za tímto účelem požádal o pronájem areálu hřiště. Bylo navrženo 
pořádání Truck festu na území naší obce povolit a areál hřiště pronajmout za stejných 
podmínek jako v loňském roce. Místo akce bude po ukončení neprodleně uvedeno do 
původního stavu. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/2016/13.04 
ZO návrh schvaluje 
 

i) Nákup počítače 
Na obecním úřadě dosluhuje výpočetní technika a nelze se na ní již spolehnout. Bylo 
navrženo zakoupit nový počítač. Předpokládané náklady se budou pohybovat okolo 10 tis. Kč. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/2016/13.04 
ZO návrh schvaluje 
 

j) Pamětní kámen s informační tabulí 
J. Vodičková otevřela téma týkající se vysazené lípy u kostela na Modletíně. K lípě bude 
umístěn pamětní kámen s informační tabulí. Hledá se vhodný výrobce tabule. 
 
ZO bere na vědomí  

 
k) Zápůjčka ohřívacích hrnců 

Obecní úřad v současné době disponuje 3 ohřívacími hrnci, které jsou součástí výbavy při 
pronájmu hasičárny a hospody. Bylo navrženo místním občanům umožnit i samostatné 
zapůjčení těchto hrnců za jednotnou cenu 200,- Kč (1 akce/víkend, případně individuální 
domluva). 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 13/2016/13.04 
ZO návrh schvaluje 
 

l) Provozní informace 
ZO bylo seznámeno s ostatními provozní informacemi. 

 
 
Zasedání ZO ukončeno 13.4.2016 v 19:10 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Gerstner Zdeněk   
   
 
                                                                                                            Vodičková Jindřiška 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 18.4.2016 

 
Vyvěšeno dne:            
 
Sejmuto dne: 


