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Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce 

Rušinov 
 

Datum a čas konání: 14.4.2017 od 17:00 hodin 

Místo konání: OÚ Rušinov 

Přítomni: (7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Šimon 

Pavel, Jindřiška Vodičková, Dostál Josef 

Omluven:           

Hosté: 

Zapisovatel:       Libor Čapek 

Ověřovatelé zápisu: Josef Dostál, Zdeněk Gerstner 

 

Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Zvolení ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola minulých usnesení 

4) Schválení finančního úvěru na lesní cestu 

5) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

6) Příprava oslav 620 let obce 

7) Různé: 

a) Návrh rozpočtového opatření č. 3 

b) Nabídka pytlového a kontejnerového svozu 

c) Dotace na veřejné budovy 

 

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) – c). 

 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/2017/14.4 

ZO schvaluje program jednání. 

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  

                                  ověřovatelé: Josef Dostál, Zdeněk Gerstner 

 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/2017/14.4 

ZO hlasováním jmenované schvaluje. 

 

3) Kontrola minulých zápisů a usnesení 

Byla provedena kontrola minulého zápisu a usnesení.  
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Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu -  bez námitek. 

 

4) Schválení finančního úvěru na lesní cestu 

ZO bylo seznámeno s nabídkami finančních společností na úvěr na lesní cestu. 

Po prodiskutování věci, zvážení všech podmínek a porovnání modelování splátek bylo 

navrženo schválit nabídku České spořitelny a zapůjčit si částku 4.823.000,- Kč na 4 roky 

s poslední splátkou v roce 2021. Úvěr lze kdykoliv bez sankcí doplatit. 

 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/2017/14.4 

ZO návrh schvaluje. 

 

5) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

ZO byla předložena obecně závazná vyhláška obce Rušinov č. 1/2017 o nočním klidu. Bylo 

navrženo vyhlášku schválit s nabytím účinnosti patnáctým dne po dni vyhlášení. 

 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/2017/14.4 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Rušinov č.1/2017 o nočním klidu. 

 

6) Příprava oslav 620 let obce 

ZO prodiskutovalo stav přípravy na oslavu 620 let obce. U MAS bude zamluven k zapůjčení 

stan, u SDH Vepříkov pro děti skákací hrad a koule na Zorbing. Do příštího ZO budou 

vybrané vhodné fotografie, případně i texty k vydání publikace, aby mohla být zadána 

poptávka k tisku. Je zapotřebí oprava dřevěně výčepní boudy u hřiště, kde se propadá dlažba. 

Obec také oslovuje potencionální sponzory (obec by např. uvítala zakoupení vlastního 

kvalitního stanu aj.). Prodiskutovány byly i návrhy týkající se formy zajištění občerstvení 

návštěvníků, kdy se v loňském roce v rámci výročí SDH osvědčily zprostředkované 

brigádnice. Podoba programu se stále zpracovává včetně vyhodnocování reálných námětů. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

7) Různé 

a) Návrh rozpočtového opatření č. 3 

ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3. Bylo navrženo návrh rozpočtového 

opatření č. 3 (proúčtování daně z příjmu, služba kácení kaštanové aleje, drobný majetek, 

servis SW, navýšení příspěvku Svazu města a obcí, snížení příspěvku SVOP Podoubraví) 

schválit.  

 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/2017/14.4 

ZO návrh schvaluje. 

 

b) Nabídka pytlového a kontejnerového svozu 

Firma Granplast s.r.o. Staré Ždánice, provozovna Slatiňany nabídla obci pytlový 

a kontejnerový svoz plastů, papíru, nápojových kartonů, kovových a skleněných obalů. Obec 

by měla vše zdarma, ale bez nároku na odměnu od EKO – KOMu. ZO bylo seznámeno 

s nabídkou a analýzou současného stavu. Po porovnání a diskuzi bylo navrženo o nabídce 

firmy Granplast. s.r.o. hlasovat. 

   

Hlasování: pro: 0   proti: 7   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 6/2017/14.4 

ZO nabídku firmy Granplast. s.r.o. neschvaluje. 

 

c) Dotace na veřejné budovy 

ZO bylo informováno o aktuální výzvě OPŽP, kdy je možné získat dotaci na zateplení 

veřejných budov. Tato dotace by se dala využít na zakoupenu budovu čp. 3. V současné době 

probíhají jednání a zjišťování podmínek k získání této dotace. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

ZO bylo dále seznámeno s běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO bylo 

ukončeno 14.3.2017 v 18:20 hod. 

 

Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Dostál Josef 

 

                                                                                                            Gerstner Zdeněk 

 

Starosta: Pešek Vlastimil                                                              

 

V Rušinově dne: 18.4.2017  

 

Vyvěšeno dne:  

          

Sejmuto dne: 


