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 Výpis zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání: 19.1. 2023 od 17:00 hodin 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3 
Přítomni: (7) Pavel Šimon, Mgr. Libor Čapek, Vlastimil Pešek, Lucie Augustinová, Milan 
Vidourek, Josef Dostál, Nikola Vašková 
Omluveni:  
Hosté: hospodářka Ing. Zuzana Kolářová (opustila zasedání ZO v 18:30 hod.) 
Zapisovatel: Mgr. Libor Čapek  
Ověřovatelé zápisu: Milan Vidourek, Nikola Vašková 
 
Program jednání: 
 

1) Zahájení  
2) Určení zapisovatele a zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Rozpočtové změny 
5) Inventury 
6) Směna pozemků  
7) Nákup lesního pozemku  
8) Informace o termínovaném účtu 
9) Využití krajské dotace 
10) Různé 

a) Smlouva s AVE 
b) Kulturní záležitosti 
c) Setkání seniorů 
d) Veřejná schůze 
e) Provozní informace 

11) Závěr 
 

1) Zahájení  
 
Předsedající starosta Pavel Šimon (dále jen starosta) zahájil zasedání zastupitelstva. 
Přivítal všechny přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) na zasedání zastupitelstva 
obce Rušinov. Podle počtu přítomných zastupitelů (7) shledal jednání zastupitelstva 
usnášení schopným a seznámil zastupitele s body programu. Požádal ZO o jejich 
vyjádření k programu, případnému doplnění dalších bodů programu. Bylo navrženo 
doplnit program o body 10 a) – e). 

 
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2023/19.01. 
ZO návrh schvaluje. 
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2) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 

 

Předsedající určil jako zapisovatele pana Mgr. Libora Čapka (dále jen místostarosta) 
a jako ověřovatele zápisu navrhnul zvolit Nikolu Vaškovou a Milana Vidourka.  
 
Návrh usnesení: Ověřovateli zápisu budou Nikola Vašková a Milan Vidourek. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2023/19.01. 
ZO návrh schvaluje.  
 

3) Kontrola minulých usnesení 
 
Žádný z členů ZO nevznesl námitku proti zápisu z předchozího zasedání ZO. 
 
Byla provedena kontrola minulých usnesení. Uložená usnesení jsou průběžně plněna.  
 
Doplnění a informace: 
 
K bodu 7 d) z 2. zasedání Fotovoltaika na obecních budovách 
 
Fotovoltaika – ČEZ se ještě nevyjádřil. Starosta telefonicky urgoval. Dále jednal na 
CHKO Nasavrky o úmyslu obce umístit fotovoltaiku na střechy obecních budov. Při 
zachování stávajícího sklonu střech a zajištění ucelených ploch vyjma okolí střešních 
oken nevidí zásadní problém k udělení povolení. 
 

ZO bere na vědomí 
 
K bodu 15 d) z 1. zasedání ZO Vysoká spotřeba elektřiny v budově čp.47 
 
Firma Arriva souhlasila s navýšením nájemného viz usnesení č. 3/2022/13.12 
ze 3. zasedání ZO. Dále bylo domluveno, že spotřebu elektřiny v hasičárně bude 
zapisovat Josef Dostál a obchod i s budovou obecního úřadu Milan Vidourek. 
Přímotopy na ubytovně a chodbě nebyly ještě zapojeny a odzkoušeny.  
 

ZO bere na vědomí 
 
K bodu 7) Termínovaný vklad 
 
Vklady byly uloženy dle usnesení, vyjma vkladu do ČNB, kde byly po ověření zjištěny 
nevyhovující podmínky pro potřeby naší obce. 
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí, že v současné době nebude otevřen termínovaný vklad 
u ČNB. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2023/19.01. 
ZO návrh schvaluje.  
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K bodu 10) Prodej dřevní hmoty 
 
Na obecním úřadě jsou již průběžně přijímány a zaevidovány došlé objednávky na 
palivové dřevo od místních občanů. 
 
DM informoval o uzavření rámcových smluv dle usnesení s firmou Petr Kohout Les 
s.r.o. a po ověření referencí i s firmou Compro Trade s.r.o. 
 

ZO bere na vědomí 
 

K bodu 11 a) Hřbitov 
 
Upřesnění, že obec bude vybírat poplatek na období 10 let. Toto období má obec 
schválené krajským úřadem. 
 

ZO bere na vědomí 
 
K bodu 11 d) Předání kroniky 
 
 
Návrh usnesení: ZO revokuje usnesení č. 16/2022/13.12. a stanovuje nové znění. 
ZO schvaluje jmenuje novými kronikáři Vladimíra Peška a Irenu Peškovou. Kroniku 
povedou společně za náklady na jednoho. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2023/19.01. 
ZO návrh schvaluje.  
  

4) Rozpočtové změny 
 
ZO bere na vědomí změny rozpisu č. 10 - úpravy na konci roku 2022. 
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.14 – dotace na ovocné stromky, dotace a 
vratka za volby. 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje předloženou 1. změnu rozpočtu 2023 - přebytek 
hospodaření ve výši 261 500,00 Kč s tímto použitím: 
 
- nákup oděvu pro PO  271 335,- Kč 
- rezerva investiční 61 335,- Kč. 
 
Rozdělení investiční rezervy ze schváleného rozpočtu položka 6901 ve výši 600 000 Kč 

 
 
 
 
 

Dále ZO schvaluje změnu rozpočtu 2023 - příjem dotace na volby prezidenta pro rok 
2023 ve výši   38 600 Kč a platbu faktury za zápis v evidenci obyvatel za 30 Kč. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2023/19.01. 
ZO návrh schvaluje.  
 

         
350 000 Kč hřiště 
100 000 Kč kontejnery 
150 000 Kč    pozemky  
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5) Inventury 
 
Inventury obecního majetku byly zahájeny dne 1.11.2022 proškolením členů 
inventarizační komise. Inventury obecního majetku byly provedeny dle plánu inventur 
členy inventární komise. Ukončeny byly dne 17.1.2023, viz příloha Inventarizační 
zpráva. 
 
Finanční prostředky k 31. 12. 2022: běžné účty 7 593 200,00 Kč, termínované vklady 
4 976 157,44 Kč. Celkem finanční prostředky   12 569 357,44 Kč. 
Splátky úvěru zbývají do roku 2024 ve výši 666 632,00 Kč. 
 
Pořízený majetek v roce 2022:             186 551,98 Kč 

  

Pracovní tříkolka BENYCARD 64 118,00 

Čekárna OFLENNDA 143 651,99 

Rozšíření kamerového systému 13357,19 

Bojler oKCE 100 l               6 871,00     

Provzdušnovač VEGA            10 990,00     

Lavička ( dřevo/kov)              7 514,10     

Houpačka vahadlová            20 654,70     

Přímotop 2 ks             11 480,00     

Přímotop 3 ks             17 219,99     

Televizor            12 933,00     

PC LYNX            15 246,00     

Garnyže Classic 160              2 590,00     

Garnyže Classic 200                 558,00     

Rychlovarná konvice HAUSMEISTER                 350,00     

Rotační mop AZUR                 470,00     

Posypový vozík HECHT              2 200,00     

 
Vyřazený majetek v roce 2022:     74 181,00 Kč  
 

Lešeňový podstavec  936,00 

Kalkulačka 280,00 

poklice smalt 40 cm 246,00 

záclony, závěsy 1452,00 

Párkovač 399,00 

Volejbalový míč SPARTAN 478,00 

Ulticar-el.dečka + povlaky 13700,00 

Kamna PETRA 7180,00 

Laminovačka 3380,00 

ESET na 2 roky 1905,00 

Malotraktor Vari 44225,00 

 
Pohledávky k 31.12.2022 z účtu 311 (dřevo) 331 685,80 Kč  
5 445,00 Kč (nájemné) 
-425,00 Kč odepsaná pohledávka za hroby z r. 2013. 
Pohledávky k 31.12.2022 z účtu 315 (odpad) 10 750,00 Kč.  
 
 



 5 

 
Návrh usnesení: ZO schvaluje inventury na základě inventarizační zprávy. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2023/19.01. 
ZO návrh schvaluje. 
 
 

6) Směna pozemku v k.ú. Rušinov 
 

Z důvodu záměru vybudování sběrného dvora byli osloveni vlastníci pozemku pč. 133/8 
v k.ú. Rušinov s nabídkou odkoupení uvedeného pozemku obcí. Po osobním jednání 
bylo domluveno, že s prodejem pozemku nesouhlasí, ale byli by ochotni jej směnit za 
jiný. Projevili zájem za směnu v obdobné výměře za pozemky pč. 335/1, pč. 335/5 a 77 
v k.ú. Rušinov.  
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem směny pozemků pč. 335/1, 335/5 a 77 v k.ú. 
Rušinov ve vlastnictví obce za pozemek 133/8 v k.ú. Rušinov. Po vyvěšení záměru 
a přesnění podmínek (způsob dorovnání výměry) bude ve věci rozhodnuto. 
 

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

Usnesení č. 7/2023/19.01. 
ZO návrh přijímá.  
 
 

7) Nákup lesního pozemku  
 
Obec získala nabídku na nákup asi 2,6 ha vytěženého lesního pozemku, na kterém 
ještě stojí zbytkové dřeviny. Cena k jednání by se skládala ze dvou položek, kterými 
jsou předpokládaná cena vytěženého pozemku (v současné době odhadovaná na 3 - 
5,- Kč/m2) a ceny na zbylé stojaté dřeviny, na které bude muset být proveden odhad 
ceny. Předpoklad celkové ceny asi 130 000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem výkupu lesního pozemku za cenu obvyklou. 
Po vypracování odborného odhadu ceny a zjištění konečné ceny bude opětovně 
projednáno a ve věci rozhodnuto. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2023/19.01. 
ZO návrh přijímá.  
 
 

8) Informace o termínovaném vkladu 
 

ZO bylo informováno o uložení na termínované vklady u Česká spořitelny a pokračující 
účet Moneta Money Bank na 3 měsíce. 
 

ZO bere na vědomí 
 
ZO dále projednalo uložení volných prostředků na nový termínovaný vklad na 3 měsíce 
u společnosti Moneta Money Bank. 
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Návrh usnesení: ZO souhlasí s uvedenými vklady a dále po vyhodnocení podmínek se 
zachováním účtu u Banky Creditas. Dále budou zrušeny papírové výpisy z běžného 
účtu u České spořitelny. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2023/19.01. 
ZO návrh přijímá.  
 

 
9) Využití krajské dotace 

 
ZO projednalo možnost získání a využití krajské dotace ve výši až 150 000,- Kč.  

 
Návrh usnesení: Obec Rušinov bude žádat o krajskou dotaci na nákup herních prvků 
dětského hřiště na území naší obce. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2023/19.01. 
ZO návrh přijímá.  
 

10) Různé: 
 
a) Smlouva s AVE 

 
Starosta informoval, že společnost AVE navýšila cenu za svoz tříděného odpadu 
a o uzavření nové smlouvy. 
 

ZO bere na vědomí 
 

b) Kulturní záležitosti 
 
Předsedkyně kulturního výboru seznámila ZO se stávajícími zvyklostmi kulturních 
záležitostí, během nichž byli navštěvováni občané naší obce k různým životním výročím 
a událostem. Tento stav byl dlouhodobě diskutován. Návštěvy jubilantů v minulosti 
zajišťoval sbor pro občanské záležitosti (SPOZ), jehož úkony následně převzal kulturní 
výbor. Na obci chybí vnitřní předpis, který tyto postupy usměrňuje.  
 
ZO navrhuje následující úpravu: 
 

b.1) Věková kategorie jubilantů 
 
Návrh usnesení: Kulturní výbor eviduje očekáváná věková výročí jubilantů dle 
stanovené věkové kategorie, kteří mají trvalý pobyt v naší obci. Zájem o návštěvu 
z obce ověří zpravidla předsedkyně kulturního výboru (osobně, telefonicky, popř. jiným 
vhodným způsobem). Návštěvu si může objednat také jubilant sám z vlastní iniciativy. 
V případě, že jubilant nabídky využije a o návštěvu požádá, obec zajistí vyslání 
zástupců obce. Zpravidla někoho z řady ZO nebo jiné pověřené osoby, která předá dar 
v hodnotě 500,- Kč (obvykle finanční hotovost + případně nějaká drobnost, ale může být 
rozhodnuto i jinak). V případě, že se jubilant fyzicky nezdržuje v obci, nepodaří se ho 
kontaktovat nebo neprojeví zájem o návštěvu, dar nebude poskytnut. Na dar nevzniká 
právní nárok. K věkové kategorii jubilantů byly podány 3 návrhy: 
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1. Návrh: ZO stanoví věkovou kategorii jubilantů na věk 60,70,80, 85, 90 a poté 
každý rok 

 
Hlasování: pro: 4 proti: 3 (Augustinová, Šimon, Dostál) zdržel se: 0 

Usnesení č. 11/2023/19.01. 
ZO návrh přijímá.  
 

2. Návrh: ZO stanoví věkovou kategorii jubilantů na věk 50, 60,70,80, 85, 90 a 
poté každý rok. 
 

3. Návrh: ZO stanoví věkovou kategorii jubilantů na věk 50, 60,70,80 a poté 
každý rok. 

 
 
Z důvodu přijetí 1. návrhu usnesení o věkové kategorii jubilantů, nebylo o návrzích 2 
a 3 nehlasováno a nebyly přijaty. 
 

b.2) Narození dítěte v obci: 
 

Návrh usnesení: Rodiče novorozence mohou požádat na obecním úřadě o slavnostní 
akt „vítání občánků“ za podmínek, že, jeho matka prokazatelně žije v obci (ne pouze 
fiktivně) a má trvalý pobyt v obci (dítě ze zákona získává automaticky trvalý pobyt dle 
matky). V případech zvláštního zřetele v neočekávané životní situaci, přechází tyto 
podmínky na otce, příbuzné dítěte nebo adoptivní rodiče. V takovém případě může 
obec vyplatit po slavnostním aktu příspěvek (preferovaná bezhotovostní platba) až do 
výše 5 000,- Kč, obvykle jednorázově (může být i v ročních splátkách nebo hmotném 
plnění do stanovené výše), za předpokladu, že dítě bude mít trvalý pobyt v obci 
minimálně 5 let. Všechny žádosti budou individuálně posouzeny. Na finanční příspěvek 
nevzniká právní nárok. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/2023/19.01. 
ZO návrh přijímá.  
 

b.3) Úmrtí občana obce: 
 

Návrh usnesení: V případě, že se obecní úřad dozví o úmrtí občana naší obce 
(zpravidla pozůstalí zašlou parte, nebo oznámí jinou formou) a koná se veřejný obřad, 
obec zajisti květinový dar nebo věnec. Smutečního obřadu se zúčastní zástupce obce 
(zpravidla někdo ze ZO). Pohřebné obec nevyplácí. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/2023/19.01. 
ZO návrh přijímá.  
 

b.4) Výročí svateb a ostatní významná výročí a události 
 

Návrh usnesení: V případě, že občané naší obce dosáhnou výročí svatby (zlaté, 
diamantové, platinové a dalších v pořadí), mohou požádat obecní úřad o slavnostní akt 
(potvrzení slibu, či jiná forma). V případě konání slavnostního aktu v obci je možné 
manželům věnovat dar až do výše 1 000,- Kč (případně další nějaká drobnost). Obvykle 
finanční příspěvek, na který však nevzniká právní nárok. Obdobně bude obecní úřad 
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postupovat i v případech jiných významných výročí a událostí po individuálním 
posouzení ZO.  
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 14/2023/19.01. 
ZO návrh přijímá.  
 

c) Setkání seniorů 
 
Předsedkyně kulturního výboru navrhla navázat na tradici a uspořádat setkání seniorů. 
Po projednání na pracovní poradě ZO byl navržen termín 11.3.2023 (předpoklad od 14 
hod.). Místostarosta po uloženém úkolu zajistil a objednal kapelu Primaband. 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje uspořádání setkání seniorů naší obce, které se 
uskuteční 11.3.2023 na Rušinově v pohostinství U Ořechu. Kulturní výbor zahájí 
přípravu programu. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/2023/19.01. 
ZO návrh přijímá.  
 

d) Veřejná schůze 
 
ZO bylo seznámeno s programem veřejné schůze, která se uskuteční v pátek 
20.1.2023 od 18:00 hod. na sále místní hospody. 
 
ZO bere na vědomí 
 

e) Provozní informace 
 

ZO bylo seznámeno s běžnými provozními informacemi. 
 

11) Závěr 
 

Zasedání bylo ukončeno starostou dne 19.1. 2023 ve 19:45 hodin.  
 
 

Zapsal: Mgr. Libor Čapek     Ověřili: Nikola Vašková 
 
 
 
Starosta: Pavel Šimon          Milan Vidourek                 
 
 
 
V Rušinově dne: 19.1. 2023 
 
 
Vyvěšeno dne: 27.1.2023 
 
 
 
Sejmuto dne:  


