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    Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce 

Rušinov 
 
Datum a čas konání: 27.10.2015 od 17:30 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Vidourek Milan, 

Gerstner Zdeněk, Šimon Pavel, Dostál Josef 
Omluveni:  
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Gerstner Zdeněk, Dostál Josef 
 
Program jednání: 

1)   Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Odkoupení pozemku 
5) Smlouva o poskytnutí finanční dotace ze Státního fondu životního prostředí 
6) Plán inventur 
7) Návrh finančního rozpočtu obce na rok 2016 
8) Příprava besedy s důchodci 
9) Různé: 

a) Zimní údržba 
b) Snížení nájmu obchod 
c) Oprava cesty p. Havelka 
d) Mikulášská besídka 

 
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 
doplnit o body 9 a) – d). 
  

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 1/2015/30.09  ZO schvaluje program jednání. 
 

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

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 2/2015/30.09 ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
 

3) Kontrola minulých zápisů a usnesení  
K bodu č. 8.4) ze 3. zasedání –  dotaz J. Nikrmaierová Sněhové zábrany na budovu obecního úřadu a novostavbu včetně montáže nebyly 
do současné doby od firmy Vacek Maleč dodány. Starosta bude opět urgovat. 
 
K bodu č. 9 e) ze 7. zasedání – cesta na Kubátku P. Macháček se k věci ještě nevyjádřil. Starosta jej bude kontaktovat, aby tak učinil. 
 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky k předešlému zápisu. 
Oslovení neměli výhrad a připomínek.  
 

4) Odkoupení pozemku Starosta informoval ZO, že I.R. obci odprodala svůj 1/8 podíl na parcele č. 248/1 v k. ú. 
Rušinov. Byly zahájeny úkony na Katastrálním úřadu pro Vysočinu, Katastrálním pracovišti 
Havlíčkův Brod. Nákup pozemku byl schválen již v minulém volebním období. 
 
ZO bere na vědomí 
 

5) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR Na obec bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrhu smlouvy o poskytnutí 
podpory na akci OPŽP (Operační program Životní prostředí). Jedná se o akci „Výsadba 
ovocných stromů podél obecních cest v obci Rušinov“ Dotace bude činit maximálně 
281.844,70,- Kč. Dotace představuje 5% celkový způsobilých výdajů, které činí 331.582,- Kč. 
Bylo navrženo smlouvu uzavřít. 
 

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

Usnesení č. 3/2015/27.10  ZO návrh schvaluje. 
 

6) Plán inventur Termín provedení inventarizace 1.12.2015 - 10.1.2016. Byla navržena inventarizační komise 
v tomto složení: Předsedkyně – Jindřiška Vodičková, členové – celé ZO + hospodářka. 

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

 
Usnesení č. 4/2015/27.10 ZO návrh schvaluje. 
 

7) Návrh finančního rozpočtu obce na rok 2016 ZO navrhlo finanční rozpočet obce na rok 2016. Jelikož obec v minulém rozpočtovém období 
dobře hospodařila a předpokládá v roce 2016 vyšší investice, byl navržen rozpočet s mírným 
schodkem. Zároveň byl navržen rozpočtový výhled na roky 2016 – 2021. Návrhy budou 
zveřejněny a tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 5/2015/27.10 ZO souhlasí s návrhem finančního rozpočtu na rok 2016 a s návrhem rozpočtového výhledu 
na roky 2016 – 2021. 
 

8) Příprava besedy s důchodci Bylo navrženo, že setkání se seniory proběhne 21.1.2015 od 14:00 hod. v hospodě 
na Rušinově.  Kulturní program a občerstvení zajištěno. Distribuci pozvánek zajistí 
J. Vodičková. 
 
Usnesení č. 6/2015/27.10 ZO s návrhem souhlasí.  
 

9) Různé 
a) Zimní údržba Starosta oslovil k provedení zimní údržby obecních cest B. Klepače. Telefonicky přislíbil. 

Po předložení písemné nabídky bylo navrženo smlouvu uzavřít. 
 
Usnesení č. 7/2015/2710 ZO návrh schvaluje 
 

b) Snížení nájmu obchod V obchodě se snížil počet užívaných místností. Proto bylo navrženo snížit od 1.11.2015  
nájemné na 6.000,- Kč/rok. 
 

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

Usnesení č. 8/2015/2710 ZO návrh schvaluje 
 

c) Oprava cesty p. Havelka J.H. požádal o opravu příjezdové cesty k chalupě na Vratkově č. 3. V místě bude provedeno 
šetření a zaměření cesty. Bylo navrženo žádosti vyhovět a cestu opravit. 
 

Hlasování: pro:  7 proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 9/2015/2710 ZO návrh schvaluje 
 
 

d) Mikulášská besídka  Mikulášskou besídku bylo navrženo uspořádat v neděli 6.12.2015 na sále rušinovské hospody. 
Bude připraven tradiční program. 
 

 Hlasování: pro:  7 proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 10/2015/2710 ZO návrh schvaluje 
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Zasedání ZO  bylo ukončeno dne 27.10.2015 v 19:15 hod. 
 
 
Zapsal: Čapek Libor v. r.        Ověřili: Gerstner Zdeněk v. r. 

   
                                                                                                            Dostál Josef v. r. 
Starosta: Pešek Vlastimil  v. r.                                                             
 
V Rušinově dne: 4.11.2015 

 Vyvěšeno dne:            
 
Sejmuto dne: 


