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Výpis zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání: 17. 1. 2019 od 17:30 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:    Milan Čapek 
   Petra Horníková 
 
Program zasedání: 
 

1) Zahájení  
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Inventura majetku obce 
5) Rozpočtová opatření 
6) Příspěvek na Masopust 
7) Žádost JSDH Rušinov 
8) Ocenění majetku – garáž hasičské zbrojnice 
9) Žádost o skácení smrků  
10) Různé  a) Schválení nového člena DSO Svazku obcí Podoubraví 

b) Geoplán pro stavební parcely 
c) Doručené žádosti 

11) Diskuze 
12) Závěr 

   
1) Zahájení  

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

přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) poprvé v novém roce 2019. 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 rozšíření položky 10) Různé o body a) až c). 
 

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

Usnesení č. 1/2019/17.1  
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba ověřovatelů zápisu 
 

Pan starosta navrhl jako ověřovatele pana Milana Čapka a paní Petru Horníkovou. 
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Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2/2019/17.1 
ZO jmenované ověřovatele schvaluje.  
 

3) Kontrola minulých usnesení 
 

Na minulém zasedání dne 12. 12. 2018 bylo schváleno Usnesení č. 15/2018/12.12. 
Jednalo se o návrhu na snížení ceny palivového dřeva z obecního lesa na 500,- Kč za m3. Pan 
Bohuslav Klepač se nabídl, že osloví dřevozpracujícího závod, k podání nabídky na výkup 
dřeva na řezivo a palivo. Bohužel tento závod již neprojevuje poptávku po dřevu.  
Návrh usnesení: Ponechat prozatím cenu dřeva beze změny. Obec bude nadále nabízet 
k prodeji dřevo na palivo a kulatinu na řezivo. 
 

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

Usnesení č. 3/2019/17.1 
ZO návrh schvaluje.  
 

Dále bylo dne 12. 12. 2018 schváleno Usnesení č. 16/2018/12.12. Pan Mgr. Libor Čapek 
vznesl návrh na využití dotace pro zkulturnění sportovišť. Obec získala kontakt na provádějící 
firmu od obce Maleč. Zastupitelstvo se však po konzultaci s paní hospodářkou rozhodlo, že se 
ze strategických a finančních důvodů nebude o dotaci ucházet. 
Návrh usnesení: Obec Rušinov se o vypsanou dotaci na zkulturnění sportovišť v roce 2019 
nebude ucházet. 

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

Usnesení č. 4/2019/17.1  
ZO návrh schvaluje.  

 
4) Inventura majetku obce 

 
ZO byla předložena inventarizační zpráva se všemi soupisy a přílohami. Nebyly shledány 

žádné inventurní rozdíly. Drobný majetek z budovy č.p. 3 se z důvodu celkové rekonstrukce 
přesunul do hostince č.p. 29 a převážná část, zejména poškozený nábytek se vyřadil. Celková 
výše vyřazeného majetku činí 36.665,50,- Kč. Výše pohledávek k 31. 12. 2018 činí 
48.458,00,- Kč. Výše závazků k 31. 12. 2018 činí 19.469,00,- Kč. 
Byl předložen návrh na prominutí dluhů u nevymahatelných pohledávek za domovní odpad 
ve výši 9.760,00,- Kč. Jedná se o pohledávky z let 2011 až 2015, které jsou již promlčeny. 
Další vymáhání pomocí exekutorské firmy by bylo neefektivní. 
 

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

Usnesení č. 5/2019/17.1  
ZO schvaluje inventury majetku obce a odpis nedobytných pohledávek. 

 
5) Rozpočtová opatření 

 
Rozpočtové opatření č. 12 / 2018 a č. 1 /2019. 
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ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 12 / 2018 a č. 1 /2019, které bylo zveřejněno 
dle platné legislativy. 
 

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

Usnesení č. 6/2019/17.1  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12 / 2018 a č. 1 /2019. 
 

6) Příspěvek na Masopust 
 

Dne 9. 2. 2019 proběhne v naší obci tradiční masopustní průvod. Obec uhradí náklady na 
hudební produkci ve výši 5.000,- Kč. ZO ukládá provést k tomuto výdaji příslušnou změnu 
rozpisu rozpočtu. 

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

Usnesení č. 7/2019/17.1 
ZO schvaluje výši příspěvku. 
 

7) Žádost JSDH Rušinov 
 

Jednotka JSDH Rušinov podala na Obecní úřad Rušinov žádost o nákup vybavení  
a ochranného oblečení pro 2 osoby, v případě výjezdu k zásahu na odstranění živelných 
pohrom a kalamit.  
 

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

Usnesení č. 8/2019/17.1  
ZO schvaluje nákup vybavení. 
 

8) Ocenění majetku – garáž hasičské zbrojice 
 

Firma Marek provedla ocenění hasičské garáže,v k.ú. Rušinov, p. č. St. 64/2, bez č. p. na 
částku 115.256,- Kč pro dodatečné zavedení objektu do majetku obce. 

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

 
Usnesení č. 9/2019/17.1 
ZO souhlasí se zařazením výše uvedeného majetku v částce 115.256,00,- Kč do účetnictví 
obce. 
 

9) Žádost o skácení smrků  
 

Obecní úřad Rušinov obdržel žádost na skácení smrků u bytové jednotky č. p. 45. ZO se 
shodlo, že žadatel se musí obrátit na bytové družstvo, které má objekt a přilehlé pozemky ve 
vlastnictví. Toto rozhodnutí nespadá do kompetence OÚ Rušinov.  
 

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

Usnesení č. 10/2019/17.1 
ZO žádost zamítá. 
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10)  Různé 
 

a) Schválení nového člena DSO Svazku obcí Podoubraví 
 

Obecní úřad Rušinov obdržel dne 8. 1. 2019 elektronicky na svůj email žádost o schválení 
členství obce Nejepín ve Svazku obcí Podoubraví.  
 

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

Usnesení č. 11/2019/17.1 
ZO schvaluje nového člena DSO Svazek obcí Podoubraví - obec Nejepín. 

 
b) Geoplán pro stavební parcely 

Pan starosta informoval o novém zaměření pozemků pro stavební parcely v naší obci 
 a o novém zaměření příjezdové cesty, která povede mezi jednotlivými parcelami.  

 
ZO bere na vědomí 
 

c) Doručené žádosti 
  

Obecní úřad Rušinov obdržel celkem 3 žádosti od T.V. a N.P. týkající se výstavby 
rodinného domu, která by měla započít v letošním roce.  

 
Ta první obsahuje žádost o doplnění obecního veřejného osvětlení poblíž pozemku 

stavby. ZO souhlasí a zároveň plánuje výstavbu osvětlení kolem stavebních parcel a u 
komunikace procházející kolem těchto pozemků a kolem rodinného domu pana P.Š.  

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

 
Usnesení č. 12/2019/17.1 
ZO žádost schvaluje a do budoucna bude plánovat tuto investici do střednědobého výhledu 
obecního rozpočtu. 
 
 Další žádostí výše zmiňovaných je žádost o připojení pro odtok dešťové vody 
k obecnímu odvodňovacímu potrubí. 

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

 
Usnesení č. 13/2019/17.1 
ZO žádost projednalo, je však nutné vyhledat odborné řešení a vytýčit trasu pro připojení. 
 
 Třetí žádost obsahovala dotaz na termín změny územního plánu obce Rušinov. ZO 
žádost projednalo, nelze však v současnosti určit konkrétní termín dokončení územního plánu. 
Žadatelé budou o těchto rozhodnutích vyrozuměni.  

 
11)  Diskuze 

 
V diskuzi probíhalo plánování kulturních akcí, které budou tento rok probíhat v naší obci. 

Hlavní slovo měla paní P. Horníková, jako předsedkyně kulturního výboru. Ta měla věcnou 
připomínku, která se týkala včasného zamluvení termínu u vystupujících kapel a seskupení. 
Za zmínku stojí pouťová zábava, její termín byl stanoven na 27. 7. 2019. Probíral se rovněž 
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termín pro tradiční setkání seniorů, pro mikulášskou akci pro děti a další okolnosti spojené 
s organizací akcí, jež pořádá obec. 
 
Zasedání ZO bylo ukončeno dne 17. 1. 2019 v 19:30 hod. 
 
 
Zapsal: Ing. Aleš Ležák    Ověřili: Milan Čapek 
         
         Petra Horníková   
 
Starosta: Zdeněk Gerstner 
 
 
V Rušinově dne 17. 1. 2019           
 
Vyvěšeno dne: 25. 1. 2019 
 
Sejmuto dne: 


