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   Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 

 
Datum a čas konání: 27.6.2018 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (6) Pešek Vlastimil, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Šimon Pavel, Dostál 

Josef, Jindřiška Vodičková 
Omluven: (1)    Libor Čapek 
Zapisovatel:      Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Šimon, Josef Dostál 

1) Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně přezkoumání finančního hospodaření obce 

za rok 2017 
5) Účetní závěrka za rok 2017 
6) Rozpočtové opatření č. 4 a 5 
7) Obecní pozemky na Modletíně 
8) Různé: 

a) Změny v územním plánu 
b) Komunální volby 
c) Splacení úvěru 
d) Nabídkový list 

 
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) – d). 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2018/27.6 
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako ověřovatelé: Pavel Šimon, Josef Dostál 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2018/27.6. 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
 

3) Kontrola minulých zápisů a usnesení 
Byla provedena kontrola minulého zápisu a usnesení. 
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K bodu č. 11 c) ze dne 30.5.2018 – Kontejnery na Modletín 
Obec ještě nemá cenové nabídky. Bude vyžádána cenová nabídka od Města Seč, které 
zajišťuje svoz odpadu pro naší obec. 
 
Starosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu – bez námitek. 
 

4) Závěrečný účet 
ZO předložilo k projednání a schválení závěrečný účet obce Rušinov za rok 2017 včetně 
zprávy o přezkumu hospodaření. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úředních deskách, 
a to v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Rušinov za rok 2017 a Závěrečný 
účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření, a to bez výhrad. 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2018/27.6 
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Rušinov za rok 2017 a Závěrečný účet, včetně 
zprávy o výsledku přezkumu hospodaření bez výhrady. 
 

5) Účetní uzávěrka 
ZO předložilo k projednání a schválení účetní uzávěrku obce Rušinov k 31.12.2017, tj. 
přehled hospodaření, účetní výkazy k 31.12.2017, inventarizační zprávu k 31.12.2017, zprávu 
o výsledku finančních kontrol za rok 2017. 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje Účetní uzávěrku obce Rušinov sestavenou k 31.12.2017 včetně 
výsledku hospodaření, tj. přehled hospodaření, účetní výkazy k 31.12.2017, inventarizační 
zprávu k 31.12.2017, zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2017. 
 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2018/27.6 
ZO schvaluje Účetní uzávěrku obce Rušinov sestavenou k 31.12.2017 včetně výsledku 
hospodaření, tj. přehled hospodaření, účetní výkazy k 31.12.2017, inventarizační zprávu 
k 31.12.2017, zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2017. 
 
 

6) Rozpočtové opatření č. 4 a 5 
ZO bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 4/2018 a 5/2018, která byla zveřejněna dle 
platné legislativy. 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2018 a 5/2018. 

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

Usnesení č. 5/2018/27.6 
ZO návrh schvaluje. 
 

7) Obecní pozemky na Modletíně 
Po diskuzi bylo navrženo bod projednat o příštím zasedání. 
 
Návrh usnesení: ZO projedná tento bod o příštím zasedání ZO. 
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Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2018/27.6 
ZO návrh schvaluje 
 
 

8) Různé 
a) Změny v územním plánu 

ZO projednalo Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Rušinov, včetně zadání Změny č. 
1 ÚP.  
 
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce o prošetření záměny zastupitelných ploch za 
nezastavitelné plochy. Důvodem je neochota vlastníků prodat pozemky k výstavbě rodinných 
domů. S rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina ZO nesouhlasí. 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2018/27.6 
ZO návrh schvaluje 

b) Komunální volby 
Komunální volby proběhnou 5.10. a 6.10.2018. Kandidátky musí být podány do 31.7.2018. 
Pro zlepšení informovanosti občanů a osvětu týkající se kandidatury do příštího zastupitelstva 
obce, bylo navrženo svolat veřejnou schůzi. 
 
Návrh usnesení: Veřejná schůze bude svolána ve středu 4.7.2018 od 19:00 hod. v sále 
hospody na Rušinově. 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2018/27.6 
ZO návrh schvaluje. 
 

c) Splacení úvěru 
Peníze získané z dotace (rekonstrukce lesní cesty) byly již připsané na účet obce. V diskuzi se 
ZO shodlo o vhodnosti doplacení úvěru, tak aby nové zastupitelstvo, které vzejde 
z komunálních voleb, mohlo začíst s „čistým štítem“. 
 
Návrh usnesení: ZO navrhuje úvěr u České spořitelny doplatit jednorázovou splátkou. 
 

Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2018/27.6 
ZO návrh schvaluje. 
 

d) Nabídkový list 
ZO bylo seznámeno s Nabídkovým listem na rok 2018 od firmy Gravelit s.r.o. Předmětem 
nabídky je prodej kolového traktoru Kioti RX 7330 s čelním nakladačem a paletovými 
vidlemi za 650 000,- Kč bez DPH (s DPH 786 500,- Kč). Proběhla diskuze k aktuálním 
potřebám obce.  
 
Návrh usnesení: 
Stávající traktor bude po doručení objednaných kontejnerů (předpoklad červenec/srpen 2018) 
otestován a dle výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu, případně nákupu jiného traktoru 
v souladu s rozpočtem obce. V současné době obec traktor kupovat nebude. 
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Hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 10/201/27.6 
ZO návrh schvaluje. 
 
ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO 
bylo ukončeno 27.6.2018 v 18:15 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Šimon Pavel 
 
                                                                                                            Dostál Josef 
 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 3.7.2018  
 
Vyvěšeno dne:  
          
Sejmuto dne: 


