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 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání: 18.2. 2015 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vodičková Jindřiška, 

Dostál Josef , Šimon Pavel 
Omluveni: (1) Vidourek Milan 
Hosté:  --- 
Zapisovatel:     Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Dostál J., Gerstner Z. 
 
Program jednání: 

1)  Zahájení 
2)  Zvolení ověřovatelů zápisu  
3)  Kontrola minulých usnesení 
4)  Výběrové řízení na zhotovení obecního rozhlasu  
5)  Bezúplatný převod části pozemku na Modletíně   
6)  Nákup pozemku v k.ú. Rušinov 
7)  Vypracovaný dotační titul na dětské hřiště  
8)  Finanční dotace na opravu hřiště 
9)  Dodatek č.1 Vyhlášky o odpadech  
10)  Finanční dotace na nákup kontejnerů  
11)  Multifunkční centrum – změna projektu  
12)  Vodné – stočné stanovení ceny 
13)  Různé 

a) Digitalizace Vratkova 
b) Těžba dřeva pod Modletínem 

1) Zahájení 
Starosta přivítal přítomné, shledal zastupitelstvo usnášení schopné, přečetl body programu, 
navrhl doplnit body o 13 a), 13 b) a vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění 
a schválení programu. 
  

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 1/2015/18.02  
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatele: Dostál Josef, Gerstner Zdeněk 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 2/2015/28.02 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
 
 

3) Kontrola minulého zápisu a usnesení 
 
K bodu č. 9 n) ze 2. zasedání ZO – odborná prořezávka lip 
Odborná prořezávka lip nebyla ještě provedena. Starosta V. Pešek u objednané firmy také 
dojednal pokácení buku na Modletíně před nemovitostí A. Pospíšila. Prořezávka bude 
provedena, jakmile to klimatické podmínky dovolí. 
 
K bodu č. 8.4) ze 3. zasedání –  dotaz J. Nikrmaierová 
Umístění slibovaných sněhových zábran na budově obecního úřadu a novostavbě pod ní 
z důvodu zajištění  zabezpečení průchozí cesty k jejich pozemku nebylo dosud provedeno. 
Starosta to odůvodnil zhoršenými klimatickými podmínkami, které neumožňují bezpečné 
provedení jejich instalace. Dále vedeno v patrnosti. 
 
K bodu 11.5) z minulého usnesení 
Rozbitá myčka – věc je stále v řešení. Opravář ještě na místě nebyl. Odpovídá J. Dostál. 
 
K usnesení č. 3/2015/28.01 
Místostarosta L. Čapek jménem Obce Rušinov vypověděl smlouvu se společnostní Coprosys 
– Leonet s.r.o. Chotěboř o poskytování internetu s návrhem na dohodu o ukončení 
k 28.2.2105. Do současné doby se tato společnost k věci nijak nevyjádřila. S novým 
poskytovatelem internetu PH spol. s.r.o. Úhřetice již zahájil kroky k zavedení služby VoIP 
spojené s převodem stávajícího telefonního čísla. Číslo by mělo být převedeno k datu 24.2. 
2015. Dále místostarosta jednal se společností O2 ohledně zrušení VTS na Rušinově 
(u Pelikánů) a převod čísla z VTS na Modletíně do užívání p. Bláhové.  I když byl ZO 
pověřen k jednání s O2, dálkově ani na kontaktním místě v Havlíčkově Brodě neuspěl, 
protože u společnosti jako „oprávněná osoba - administrátor“ není veden obecně pověřený 
zástupce obce, ale přímo jmenovitě fyzická osoba „Vlastimil Pešek“. Ten musí tyto kroky 
učinit osobně nebo udělit pověřené osobě ověřenou plnou moc. To samé se týká převodu čísla 
na paní Bláhovou, která musí být fyzicky přítomna na místě při převodu, nebo dát ověřenou 
plnou moc. Dále byl pracovníkem O2 také upozorněn, že nejlevnější tarif pevné linky začíná 
na 450,- Kč. Výjimkou je ZTP. Týká se však „těžších případů“ a záleží na individuálním 
posouzení a jednání s dotčenou osobou.  
 
K usnesení č. 15/2015/28.01 
Místostarosta informoval ZO o nákupu dataprojektoru včetně plátna za 9.882,- Kč. 
 
Místostarosta L. Čapek vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky 
k předešlému zápisu. Oslovení neměli výhrad a připomínek.  
 
 

4) Výběrového řízení na zhotovení obecního rozhlasu 
Obec obdržela nabídky od čtyřech firem. Finanční rozmezí se pohybovalo od necelých 
201 tis. Kč až po 260 tis. Kč. ZO se seznámilo s projekty a finančními návrhy jednotlivých 
firem včetně technických parametrů. Z hlediska poměru ceny/kvality ZO nejvíce zaujal návrh 
firmy SOVT rádio Vodňany s.r.o., která  nabídla instalovat místní bezdrátový rozhlas 
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za 209.935,- Kč. Bylo navrženo hlasovat o nabídce firmy SOVT rádio s.r.o. Vodňany. Žádný 
ze ZO nenavrhl hlasovat o dalších návrzích konkurenčních firem.  
 

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

Usnesení č. 3/2015/18.02 
ZO rozhodlo, že obecní rozhlas dodá a nainstaluje firma SOVT rádio Vodňany s.r.o. Nabídka 
této firmy bude přílohou tohoto zápisu. 
 

5) Bezúplatný převod části pozemku na Modletíně  
Starosta navrhl, aby obec požádala stát o bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Vratkov 
parc. č. 57/1. Jedná  se o pozemek vedle hřbitova, kde nyní stojí transformátor. O tuto část 
pozemku bude požádáno z důvodu záměru obce vybudovat nájezd na příjezdovou komunikaci 
ke hřbitovu, která nyní neumožňuje bezpečné vyjetí na hlavní pozemní komunikaci směrem 
k Rušinovu a komplikuje dopravní obslužnost. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 4/2015/18.02 
ZO schvaluje požádat stát o bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Vratkov parc. č. 57/1 
obci Rušinov. 
 

6) Nákup pozemku v k.ú. Rušinov  
Starosta informoval ZO, že obec obdržela dokumenty – návrh smlouvy týkající se převodu 
spoluvlastnického podílu osoby V.K. na pozemku parc. č. 248/1 v k. ú. Rušinov. 
Místostarosta doplnil cenu obvyklou v k.ú. naší obce, která se pohybuje 30 – 40,- Kč/m2. 
Předmětný pozemek o výměře 2508 m2 (bývalé hřiště) má 4 vlastníky. I.R. a J.M vlastní 
každá po 1/8, J.P. má 1/4 a V.K. 4/8. J.P. svůj podíl neprodá a chce jej nadále užívat. I.R 
a J.M. byly již osloveny. Předběžně souhlasí s cenou obvyklou a požádaly obec o zaslání 
návrhu kupní smlouvy. V.K za svůj podíl požaduje částku 150 Kč/m2 (celkově 188.100,- Kč). 
Následovala poměrně bouřlivá diskuze ZO o dotčeném pozemku, jeho skutečných potřebách 
pro obec včetně schválení nákupu předchozím zastupitelstvem za požadovanou cenu V.K. ZO 
pro neshody nedokázalo ve věci na zasedání rozhodnout. V projednávání věci bude 
pokračováno o příštím zasedání ZO. 
 
Věc je nadále v jednání  

 
7) Vypracovaný dotační titul na dětské hřiště 

Dotační titul na dětské hřiště byl vypracován a odevzdán ve stanoveném termínu. Výsledek 
žádosti by měl být znám v průběhu května.  
 
ZO bere na vědomí 
 

8) Finanční dotace na opravu hřiště 
Obec může získat dotaci na opravu oplocení hřiště. Žádost zpracuje hospodářka. 
 
ZO bere na vědomí 
 

9) Dodatek č. 1 Vyhlášky o odpadech  
ZO bylo seznámeno s návrhem  Dodatku č. 1/2015 k Obecně závazné vyhlášce obce Rušinov 
č. 2/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 



 
4 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Rušinov. ZO nemělo k návrhu připomínek a bylo navrženo o schválení uváděného dodatku. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 5/2015/18.04 
Zastupitelstvo obce Rušinov se usneslo na vydání Dodatku č. 1/2015 k Obecně závazné 
vyhlášce obce Rušinov č. 2/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Rušinov.  

 
10) Finanční dotace na nákup kontejnerů  

Byl navržen nákup 2 kontejnerů na bioodpad, na který bude vypracovaná dotační žádost. 
Krajská dotace by měla činit 50.000,- Kč. Obec by se měla podílet stejnou částkou. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 6/2015/18.04 
ZO souhlasí s podáním dotační žádosti a s nákupem 2 kontejnerů k ukládání bioodpadu. 
 

11) Multifunk ční centrum – změna projektu 
ZO prodiskutovalo otázku pokračování ve výstavbě bytové jednotky nad hospodou, neboť se 
otevřela možnost změnit tento projekt na multifunkční centrum. To by bylo využitelné 
zejména pro volnočasové aktivity. Byla by šance získat i dotace. Při zvážení pro a proti bylo 
navrženo pokračovat v původním projektu. 

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

Usnesení č. 7/2015/18.04 
ZO rozhodlo pokračovat v původním projektu. 
 

12) Vodné – stočné stanovení ceny 
Bylo navrženo aktualizovat cenu stočného na 20,- Kč, které budou platit všechny osoby 
dovršením věku 15 let. Cena vodného je beze změny – tedy 20,- Kč/ m3. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 8/2015/18.04 
ZO schvaluje návrh. Stočné budou platit všechny osoby dovršením věku 15 let. Cena vodného 
činí 20,-Kč/m3. 

 
13) Různé 

a) Digitalizace k.ú. Vratkov 
Obec Rušinov vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Havlíčkův Brod, že v k.ú. Vratkov obce Rušinov bude zahájena obnova 
katastrálního operátu přepracováním geodetických informací do digitální podoby. Oznámení  
s úplným zněním byla již vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na internetových stránkách 
obce. 
 
ZO bere na vědomí 
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b) Těžba dřeva pod Modletínem 
Z. Gerstner informoval ZO o probíhající těžbě dřeva u chat pod Modletínem. Kulatina je 
kvalitní a tomu může odpovídat i lepší prodejní cena. K dispozici je také palivové dřevo 
a suky. Pro získání aktuálních informací se mohou občané obce obrátit přímo na něho nebo 
obecní úřad. 
 
ZO bere na vědomí 
 
Příští zasedání ZO bude svoláno dne 25.3.2015. Zasedání bylo ukončeno dne 18.2.2015 
v 19:30 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor v. r.         Ověřili: Gerstner Zdeněk v. r. 

   
Starosta: Pešek Vlastimil v. r.                                                             Dostál Josef v. r. 
 
V Rušinově dne: 24.2.2015 
 
Vyvěšeno dne: 26.2.2015 
 
Sejmuto dne: 
 


