Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř
telefon: 569692281, mobil: 724288423, IČO: 00268160
www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 22. 7. 2019 od 17:30 hodin
Místo konání: Obecní úřad Rušinov, Rušinov č.p. 47
Přítomni: (6) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek, Čapek
Milan, Klepač Bohuslav
Hosté: Lucie Augustinová, Monika Benáková, Vlastimil Pešek
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Ověřovatelé zápisu: Milan Čapek
Milan Vidourek
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola minulých usnesení
Schválení akce opravy komunikace ke hřbitovu na Modletíně
Výběrové řízení na opravu komunikace ke hřbitovu na Modletíně
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě pohostinství
Různé
a) Volba kulturního výboru
b) Záměr prodeje obecního štěpkovače
8) Diskuze
9) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání a přivítal všechny
přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) poprvé v novém počtu a rovněž hosty zasedání.
Podle počtu přítomných zastupitelů (6) shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným
a přečetl body programu. Vyzval zastupitele k připomínkám a případnému doplnění
programu o další body a jeho samotné schválení. Bod 4) byl pozměněn. Bude projednána
akce Oprava komunikace na Modletíně – hřbitov. Bylo navrženo doplnit položku různé o
body a) až b).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2019/22.7
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka a ověřovatele zápisu pana
Milana Čapka a pana Milana Vidourka.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

1

Usnesení č. 2/2019/22.7
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Pan starosta informoval o probíhajících pracích na obecní budově č. 3 a o zbytku
plánovaných prací. Byla položena dlažba. Ještě jsou v řešení okna, která nejsou zcela
v pořádku a 3 jsou prasklá. Zbývá instalovat hromosvod, položit podlahové krytiny. Termín
předání stavby je ke dni 31. 7. 2019.
ZO bere na vědomí.
4) Schválení akce opravy komunikace ke hřbitovu na Modletíně
Pan starosta informoval přítomné znovu o projektu Oprava komunikace na Modletíně –
hřbitov. Projekt vypracoval pan Ing. Miroslav Maša. Obec Rušinov nedosáhla na dotaci, a to
z důvodu termínu nabytí právní moci stavebního povolení. Proto bude akci financovat
z vlastních zdrojů a z úvěru.
Návrh usnesení: ZO schvaluje provedení akce a financování z vlastních zdrojů a z úvěru.
Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2019/22.7
ZO návrh schvaluje.
5) Výběrové řízení na opravu komunikace ke hřbitovu na Modletíně
Konečný termín podání nabídek obálkovou metodou byl do 22. 7. 2019 do 17:30 hodin.
Obecní úřad Rušinov obdržel 4 cenové nabídky v uzavřených obálkách. A to sice od
společností Krajská správa a údržba silnic Vysočiny z Jihlavy, dále od firmy Dřevokov
Ladislav Škaryd z Chotěboře, od společnosti PWB stavby Praha a od firmy Gravelit s.r.o.
z Malče. Obálky byly otevřeny za přítomnosti všech zastupitelů a obsahovaly následující
cenové rozpočty pro daný projekt:
Gravelit
Dřevokov
PWB
Krajská správa a údržba silnic

443.034, 47 ,517.317, 62 ,570.611, 40 ,583.261, 78 ,-

Kč včetně DPH
Kč včetně DPH
Kč včetně DPH
Kč včetně DPH

Návrh usnesení: Vyhodnocení nabídek proběhlo podle nejnižší cenové nabídky a byla
vybrána nabídka od firmy Gravelit s.r.o. Ode dne 22. 7. 2019 běží 30-ti denní lhůta na
odvolání.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 4/2019/22.7
ZO návrh schvaluje.
6) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě pohostinství
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Po minulém zasedání a konzultaci s panem Vlastimilem Peškem, byl upraven dodatek
k nájemní smlouvě následovně.
Návrh usnesení: Cena nájmu se sjednává 15.000,- Kč ročně, v měsíčních splátkách ve výši
1.250 ,-. Nájemce bude povinen poskytnout obci Rušinov užívání sálu zdarma a ostatním
pronajímatelům sál za poplatek 750,- Kč. Pronajímatel se zavazuje hradit vodné a stočné
a dále přispívat na vytápění objektu a to sice 3 m3 palivového dřeva a 20 q uhlí, při pořádání
obecních akcí v ročním intervalu. V případě vyšší návštěvnosti sálu by se zásoba paliva po
vzájemné dohodě doplnila.
Hlasování: pro: 3 proti: 3 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2019/22.7
ZO návrh zamítá.
7) Různé
a) Volba kulturního výboru
Paní Petra Horníková podala dne 24. 6. 2019 rezignaci na mandát člena zastupitelstva
obce Rušinov. Z toho vyplývá, že zastupitelstvo obce Rušinov bude pokračovat v počtu 6
členů. S paní Horníkovou, která zastávala funkci předsedkyně kulturního výboru, ukončily
svojí činnost i všechny její členky. Pan Bohuslav Klepač projevil zájem stát se novým
předsedou kulturního výboru. Navrhl tedy sebe, jako předsedu. Pan starosta informoval, že
byly osloveny paní Hana Gerstnerová a paní Jitka Hodrová, zda by chtěly v tomto výboru
působit a starat se tak o kulturní dění v naší obci. Všechny souhlasily, a proto byly navrženy
do nového složení kulturního výboru.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 6/2019/22.7
ZO návrh přijímá a zřizuje nový kulturní výbor.
Paní Lucie Augustinová přečetla návrh na ukončení prázdnin, který vypracovaly společně
s paní Petrou Horníkovou a paní Monikou Benákovou. Uvedla, že i když svoji činnost
ukončily, tuto událost pomohou ještě zorganizovat. Akce proběhne dne 31. 8. 2019
a občerstvení zajistí místní sbor SDH. Dle jejich programu proběhnou soutěže pro děti a večer
zahraje k poslechu a tanci hudební skupina H.O.P.E..
Paní Lucie Augustinová a paní Monika Benáková opouští v 18:37 hodin zasedání.
Pan Vlastimil Pešek přichází na zasedání v 18:43 hodin.
Pan starosta předložil panu Peškovi návrh dodatku č.1 nájemní smlouvy pohostinství,
který ZO Usnesením č. 5/2019/22.7 neschválilo. Pan Vlastimil Pešek oznámil, že by chtěl
ukončit svojí podnikatelskou činnost a že na úřad doručí svojí písemnou výpověď, která bude
mít dvouměsíční výpovědní lhůtu.
Pan Vlastimil Pešek v 18:48 hodin opouští zasedání.
b) Záměr prodeje obecního štěpkovače
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Pan starosta informoval přítomné o nevyužitelnosti obecního štěpkovače a přednesl
tak svůj návrh na jeho prodej. Štěpkovač bude nafocen, zjištěna odkupní hodnota a bude
podán inzerát k jeho prodeji.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2019/22.7
ZO schvaluje záměr prodeje obecního štěpkovače.
10) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Termín veřejné schůze bude včas
oznámen a bude svolána vzhledem k termínu veřejnému projednání územního plánu obce
Rušinov.
Pan Mgr. Libor Čapek informoval přítomné o probíhající dotaci na hasičské dodávky,
o kterou se naše obec uchází. Ujistil přítomné, že v letošním kole výběru má naše obec velkou
šanci uspět a hasičskou dodávku získat.
Zasedání bylo ukončeno v 19:05 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Milan Čapek
Milan Vidourek

Starosta: Zdeněk Gerstner
V Rušinově dne 22. 7. 2019
Vyvěšeno dne: 27. 7. 2019
Sejmuto dne: 14. 8. 2019
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