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Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 

 
Datum a čas konání: 25.1.2017 z od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Dostál 

Josef, Šimon Pavel 
Omluven:          (1) Jindřiška Vodičková 
Hosté: 
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: J. Dostál, M. Vidourek 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Schválení inventur majetku obce 
5) Schválení rozpočtových změn 
6) Odkup budovy č.p. 3 
7) Dotace obcím výhled na r. 2017 
8) Různé: 

a) Dohoda o provedení práce 
b) Ceník služeb pro obec Rušinov 
c) Žádost o zakoupení pokladny EET 
d) Pasport obecních komunikací 
e) Podpora masopustního průvodu 
f) Požadavek na svodidla 

 
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 
v bodě 4 projednat nákup budovy a program doplnit o body 8 a) - f). 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2017/25.1 
ZO schvaluje program jednání. 
 

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

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2017/25.1 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 



 
2 

3) Kontrola minulých zápisů a usnesení 
Byla provedena kontrola minulého zápisu a usneseních.  
 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu -  bez námitek. 
 

4) Schválení inventur majetku obce 
ZO byla předložena inventarizační zpráva se všemi soupisy a přílohami. Nebyly shledány 
žádné inventurní rozdíly. Vyřazený drobný majetek má hodnotu 5.126,- Kč. Pohledávky 
dosahují výše 27.976,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2017/25.1 
ZO návrh schvaluje. 
 

5) Schválení rozpočtových změn 
Po projednání bylo navrženo schválení rozpočtových změn č. 10,11 a 12. Rozpočtové změny 
budou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 4/2017/25.1 
ZO schvaluje rozpočtové změny. 
 
 

6) Odkup budovy č.p. 3 
Obec se účastnila výběrového řízení č. HHB/229/2016 (odkup budovy bývalé pošty včetně 
přilehlých pozemků). Nabídla nejvyšší kupní cenu ve výši 581.000,- Kč a byla vyhlášena 
vítězem tohoto výběrového řízení. ZO bylo seznámeno s kupní smlouvou. Po jejím projednání 
bylo navrženou smlouvu schválit a provést k tomu příslušné rozpočtové opatření. 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2017/25.1 
ZO návrh schvaluje. 
 

7) Dotace obci výhled na r. 2017 
Výhledem na r. 2017 bylo navrženo, že obec bude žádat Kraj Vysočina o dotaci ve výši 
120.000,- Kč z programu obnova a rozvoje venkova. Dále se předpokládá čerpání dotace 
Kraje Vysočina na 620. výročí od založení naší obce, která činí 40 % z uznatelných nákladů. 
Maximálně však 100,- Kč na občana obce s trvalým pobytem. 
 

8) Různé 
a) Dohoda o provedení práce 

ZO bylo seznámeno s dohodou o provedení práce s Ing. Miroslavem Mášou týkající se 
provádění odborného dohledu nad provozováním vodovodu Rušinov a vodovodu Modletín. 
Bylo navrženo dohodu schválit. 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2017/25.1 
ZO návrh schvaluje. 
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b) Ceník služeb pro obec Rušinov 
ZO bylo seznámeno s ceníkem služeb pro obec Rušinov od města Seč s platností od 1.1.2017 
 
ZO bere na vědomí 
 

c) Žádost o zakoupení pokladny EET 
Provozovatelka místního obchodu E. Linhartová požádala obec o zakoupení pokladny EET 
do místního obchodu z důvodu naplnění zákonné povinnosti vstupující v platnost od 1.3.2017. 
ZO bylo seznámeno s žádostí a navrhovanou pokladnou splňující podmínky v hodnotě 
15000,- Kč. 
 

 Hlasování: pro: 0   proti: 6   zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2017/25.1 
ZO žádost zamítá. 
 
Z důvodu udržení obchodu v obci bylo po diskuzi navrženo věc s paní Linhartovou projednat 
k získání více informací a dle výsledku jednání případný nákup pokladny podpořit částkou 
v předpokládané výši 10.000,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 4   proti: 1   zdržel se: 1 
Usnesení č. 8/2017/25.1 
ZO návrh schvaluje. 
 

d) Pasport obecních komunikací 
Ing. Martin Jindra se specializuje na geografické informační systémy. Obci nabídl 
vypracování pasportu obecních komunikací. Bylo navrženo s Ing. Jindrou zahájit jednání 
a zjistit více informací. 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2017/25.1 
ZO návrh schvaluje 
 

e) Podpora masopustního průvodu 
Jelikož se jedná o významnou historickou a kulturní tradici v naší obci, bylo navrženo, 
že obec tuto akci podpoří a ve spolupráci s SDH zaplatí a zajistí občerstvení pro účinkující. 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2017/25.1 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

f) Požadavek na svodidla 
ZO prodiskutovalo stav komunikace Rušinov – Maleč (II/344) a shodlo se, že v lese 
pod Rušinovem vznikl po těžbě dřeva velmi nebezpečný úsek. Na pravé straně nejsou 
svodidla. V případě dopravní nehody hrozí zřícení vozidla z ostrého srázu a vážné ohrožení 
života a zdraví účastníků silničního provozu. Ke zjednání nápravy bylo navrženo na tuto 
nebezpečnou situaci upozornit Policii ČR, Odbor dopravy MÚ Chotěboř a Krajskou správu 
a údržbu silnic Vysočiny. 
 
 
ZO bylo dále seznámeno s běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO bylo 
ukončeno 25.1.2017 v 19:30 hod. 
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Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Vidourek Milan 
 
                                                                                                            Dostál Josef 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 30.1.2017  

 
Vyvěšeno dne:           
Sejmuto dne: 


