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Opis zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
(Originál je k nahlédnutí v budově obecního úřadu) 

Datum a čas konání: 12.11.2018 od 18:00 hodin 
Místo konání: Obecní úřad Rušinov 
Přítomni: (7) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Bohuslav Klepač, Petra 
Horníková, Milan Vidourek, Milan Čapek 
Hosté: Ing. Zuzana Kolářová 
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák 
Ověřovatelé zápisu:    Mgr. Libor Čapek 
   Petra Horníková 
 
Program zasedání: 

1) Zahájení  
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Stanovení odměn pro zastupitele 
4) Stanovení pravomocí starosty 
5) Volba finančního výboru 
6) Volba kontrolního výboru 
7) a) Návrh střednědobého rozpočtu obce na roky 2020 - 2021  

b) Návrh rozpočtu pro obec na rok 2019 
8) Projednání žádostí o obecní byt č. 3, rozhodnutí o přidělení bytu 
9) Různé  a) Projednání setkání seniorů dne 18.11.2018 

b) Návrh osvobození od poplatků za odpad pro občany nad 80 let 
c) Souhlas se stavbou na p.č. 248/2 k.ú. Rušinov 
d) Žádost o vodovodní přípojku  
e) Žádost o příspěvek do tomboly na ples HS Železné hory (Rušinov -
Jeřišno) 
f) Jmenování pověřence GDPR a IT 
g) Výše daru místnímu sboru SDH Rušinov 
h) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  
i) Volba kulturního výboru 
j) Rozpočet na vánoční výzdobu 
k) Navržení kandidáti do Představenstva SVOP 
l) Rozpočtové opatření č. 9 a 10 /2018 

  
1) Zahájení  
Starosta p. Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání a přivítal všechny 

přítomné zastupitele obce (dále jen ZO). Podle počtu přítomných zastupitelů shledal jednání 
zastupitelstva usnášení schopným a přečetl body programu. Vyzval ZO k připomínkám a 
případnému doplnění a schválení programu.  

Pan starosta navrhuje doplnění programu o položku zahájení, volbu ověřovatelů zápisu a 
rozšíření položky 9) Různé o body a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) a l). 

 
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
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Usnesení č. 1/2018/12.11  
ZO schvaluje program jednání.  
 

2) Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako ověřovatele: pana Mgr. Libora Čapka a paní Petru Horníkovou. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2018/12.11 
ZO jmenované ověřovatele schvaluje.  
 

3) Stanovení odměn pro zastupitele 
Starosta navrhl, ponechat odměny zastupitelů v původní výši. Odměny jsou 

následující: starosta 13.712,- Kč, místostarosta 8.813,- Kč a ostatní členové zastupitelstva 
obce 1. 060,- Kč. Odměny zastupitelům obce náleží od 12.11.2018. 

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

Usnesení č. 3/2018/12.11  
ZO odměny zastupitelů schvaluje.  

 
4) Stanovení pravomocí starosty 

V oblasti výdajů bylo navrženo zvýšit pravomoc starosty na 300.000,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2018/12.11  
ZO pravomoci starosty schvaluje. 
 

5) Volba finančního výboru 
Pan Bohuslav Klepač navrhuje jako předsedu finančního výboru pana Bohuslava 

Klepače a členy finančního výboru pana Vladimíra Provazníka a pana Josefa Šimona. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2018/12.11  
ZO návrh přijímá a zřizuje finanční výbor. 

 
6) Volba kontrolního výboru 
Pan Čapek Milan navrhuje pana Milana Čapka jako předsedu kontrolního výboru a členy 

kontrolního výboru pana Josefa Dostála a Pavla Šimona. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2018/12.11 
ZO návrh přijímá a zřizuje kontrolní výbor. 
 

7) a)  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  obce na roky 2020 - 2021 
Zastupitelstvo obce spolu s hospodářkou paní Ing. Zuzanou Kolářovou projednalo 

jednotlivé body střednědobého výhledu rozpočtu obce a rozpočet obce. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020 - 2021 je následující: 

Přebytek činí 60.000,- Kč pro rok 2020 a 310.000,- Kč pro rok 2021 viz příloha. Návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021. 

 
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
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Usnesení č. 7/2018/12.11  
ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020 - 2021. 
 

7  b) Návrh rozpočtu obce na rok 2019 
Příjmy na rok 2019 činí 5.859.475,- Kč. 
Výdaje na rok 2019 činí 7.573.638,- Kč.  
Schodek rozpočtu činí 1.714.163 Kč,- , který bude pokryt zdroji z minulých let.  
Viz příloha Návrh rozpočtu na rok 2019. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit, buď písemně ve lhůtě 
stanovené při jeho zveřejnění nejméně 15 dní, nebo ústně na dalším zasedání zastupitelstva 
obce, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2018/12.11 
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2019, který bude řádně zveřejněn ve stanovené 
lhůtě. 
 

8) Projednání žádostí o obecní byt, rozhodnutí o přidělení bytu 
Obecní úřad přijal 2 žádosti o pronájem obecního bytu č. 3. První v pořadí byla žádost od 

JF a tou druhou byla žádost SK. Hlavní podmínkou nájemní smlouvy je složení zálohy ve 
výši třech nájmů a přihlášení nájemníků k trvalému pobytu v naší obci. Bylo navrženo 
hlasovat o přidělení bytu dle pořadí doručení žádostí. 
V pořadí 1. bylo navrženo byt přidělit JF. 
 

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

Jelikož byl návrh přijat nadpoloviční většinou, o druhé žádosti SK nebylo pro neúčelnost 
hlasováno. 

 
Usnesení č. 9/2018/12.11  
ZO schvaluje přidělení obecního bytu JF za podmínek dodržení nájemní smlouvy. 
 

9) Různé  
a) Projednání setkání seniorů dne 18.11.2018 

Tradiční setkání seniorů se uskuteční v neděli dne 18.11.2018 od 12:00 hodin v místní 
hospodě U Ořechu. Zastupitelstvo souhlasí s navrženým rozpočtem do 20.000,- Kč 
a programem akce.  
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č.10/2018/12.11  
ZO schvaluje pořádání akce za daných podmínek.  
 
b) Návrh osvobození od poplatků za odpad pro občany nad 80 let 

Pan starosta přednesl návrh o zproštění místních poplatků za odpad pro občany nad 80 let 
věku.  

 
Hlasování: pro:1  proti: 6 zdržel se: 0 

Usnesení č.11/2018/12.11  
ZO návrh zamítá. 
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c) Souhlas se stavbou na p.č. 248/2 k.ú. Rušinov 
PJ požádal ZO o souhlasné stanovisko se svojí stavbou rodinného domu na p.č. 248/2 k.ú. 

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

Usnesení č. 12/2018/12.11  
ZO se stavbou souhlasí. 
 
d) Žádost o vodovodní přípojku  

TV požádal ZO o souhlas s vodovodní přípojkou k obecnímu řádu z důvodu stavby 
rodinného domu. 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č.13 /2018/12.11  
ZO s přípojkou souhlasí. 
 
e) Žádost o příspěvek do tomboly na ples HS Železné hory (Rušinov - Jeřišno) 

Pan starosta požádal ZO o finanční dar do tomboly na myslivecký ples HS Železné hory 
ve výši 600,- Kč. 

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

Usnesení č. 14/2018/12.11  
ZO schvaluje finanční dar pro HS Železné hory. 
 
f) Jmenování pověřence GDPR a IT 

Mgr. Libor Čapek nabídl, že bude zastávat funkci pověřence GDPR a zároveň spravovat 
IT. Návrh usnesení: ZO navrhuje jmenovat Mgr. Libora Čapka pověřencem GDPR. Současně 
bude vykonávat i správu IT.  

 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 

Usnesení č. 15/2018/12.11 
ZO návrh schvaluje a jmenuje Mgr. Libora Čapka pověřencem GDPR pro Obec Rušinov. 
 
g) Výše daru místnímu sboru SDH Rušinov 

Návrh na dar místnímu SDH ve výši 10.000,- Kč do rozpočtu pro rok 2019. 
 

Hlasování: pro: 4 proti: 2 zdržel se: 1 
Usnesení č. 16/2018/12.11  
ZO schvaluje dar SDH ve výši 10.000,- Kč pro rok 2019. 
 
h) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

ZO obdrželo žádost XY o prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově 
obchodu. ZO navrhuje schválit žádost na dobu určitou a to od 1.1.2019 do 31.12.2019.  

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

Usnesení č. 17/2018/12.11  
ZO žádost schvaluje. 
 
i) Volba kulturního výboru 

Paní Petra Horníková navrhla jako předsedkyni kulturního výboru paní Petru Horníkovou. 
Dále jako členky výboru navrhla pí Lucii Augustinovou, pí Jarmilu Šimonovou, pí Moniku 
Benákovou a pí Hanu Gerstnerovou. 
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Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 18/2018/12.11 
ZO návrh přijímá a zřizuje kulturní výbor. 
 
j) Rozpočet na vánoční výzdobu 

Na vánoční výzdobu v roce 2018 bylo navrženo provést změnu rozpočtu na částku 8.000,-
Kč 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 19/2018/12.11 
ZO návrh schvaluje. 
 
k) Navržení kandidáti do Představenstva SVOP 

Pan starosta navrhnul kandidáty do Představenstva SVOP viz příloha. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 20/2018/12.11  
ZO schvaluje kandidáty do Představenstva SVOP. 
 
l) Rozpočtové opatření č. 9 a 10 /2018 

ZO bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 9/2018 a 10/2018, která byla 
zveřejněna dle platné legislativy. 

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

Usnesení č. 21/2018/12.11 
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2018 a 10/2018. 
 
Zasedání ZO bylo ukončeno dne 12.11.2018 ve 21:40 hod. 
 
 
Zapsal: Ing. Aleš Ležák    Ověřili: Mgr. Libor Čapek v.r. 
 
          
         Petra Horníková v.r.   
    
Starosta: Zdeněk Gerstner v.r. 
 
V Rušinově dne 19.11.2018  
         
 
Vyvěšeno dne: 19.112018 
 
Sejmuto dne: 


