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

Výpis z 11. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 20. 6. 2019 od 17:30 hodin
Místo konání: Obecní úřad Rušinov, Rušinov č.p. 47
Přítomni: (5) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Petra Horníková, Milan
Vidourek
Omluveni: Milan Čapek, Bohuslav Klepač
Hosté: Vlastimil Pešek (17:55 – 18:00 hodin)
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Ověřovatelé zápisu: Petra Horníková
Mgr. Libor Čapek
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola minulých usnesení
Rozpočtová opatření
Obecní akcie u České spořitelny a.s.
Závěrečný účet obce Rušinov za rok 2018
Účetní závěrka obce Rušinov za rok 2018
Návrh na pořízení změny územního plánu
Různé
a) Schválení prodeje pozemku p. č. 248/5 k. ú. Rušinov
b) Žádost pana Ing. Vlastimila Dražila
c) Žádost pana Bohumila Vodičky
10) Diskuze
11) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil poslední zasedání před letními
prázdninami a přivítal všechny přítomné zastupitele obce (dále jen ZO). Podle počtu
přítomných zastupitelů (5) shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným a přečetl body
programu. Vyzval zastupitele k připomínkám a případnému doplnění programu o další body
a jeho samotné schválení. Bylo navrženo doplnit položku různé o body a) až c).
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2019/20.6
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka a ověřovatele zápisu paní
Petru Horníkovu a pana Mgr. Libora Čapka.
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Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2019/20.6
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Pan starosta informoval přítomné o situaci probíhajícího projektu s názvem Oprava
komunikace ke hřbitovu na Modletíně, které bylo schváleno v Usnesení č. 7/2019/27.2. Obec
Rušinov nedosáhne na dotaci, a to z důvodu termínu nabití právní moci stavebního povolení.
Obec se však bude ucházet o jinou dotaci a to na opravu fotbalového hřiště. Jednalo by se
o opravu oplocení, včetně nátěru, vstupních branek, terénní úpravu travnatého povrchu, nákup
nových sítí na fotbalové branky a oprava zavlažovacího systému. Celkové náklady na opravu
budou činit 212.000 Kč,- .
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2019/20.6
ZO souhlasí s tím, že se bude obec ucházet o dotaci.
Projednání plnění Usnesení č. 3/2019/23.5, které se týkalo úpravy nájemní smlouvy
pohostinství bylo přesunuto v programu zasedání z důvodu nepřítomnosti pana Vlastimila
Peška. Bod se projedná, až se pan Vlastimil Pešek na zasedání dostaví osobně.
4) Rozpočtová opatření
ZO bylo paní hospodářkou Ing. Zuzanou Kolářovou seznámeno s rozpočtovým opatřením
č. 3 / 2019 a č. 4 / 2019, které bylo zveřejněno dle platné legislativy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2019/20.6
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 / 2019 a č. 4 / 2019 a změny rozpisu.
5) Obecní akcie u České spořitelny a.s.
Paní hospodářka Ing. Zuzana Kolářová informovala ZO, že dne 28. 5. 2019 byla připsána
na bankovní účet obce částka 265.703,28 Kč,- za nucený převod 200 ks akcií České spořitelny
a.s.. Peníze budou použity jako rezerva na běžné výdaje s příslušnou rozpočtovou změnou.
ZO bere na vědomí a schvaluje povýšení příjmů a zároveň zvýšení všeobecné rezervy
rozpočtu.
6) Závěrečný účet obce Rušinov za rok 2018
ZO předložilo k projednání a schválení Závěrečný účet obce Rušinov za rok 2018
včetně Zprávy o přezkumu hospodaření. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úředních
deskách a to v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Rušinov za rok 2018 a Závěrečný
účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření, a to s výhradou. Zároveň schvaluje
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přijetí opatření k nápravě nedostatků, které je přílohou zápisu a bude zasláno na Krajský úřad
Kraje Vysočina, odbor kontroly v zákonné lhůtě do 15 dní po projednání v ZO.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2019/20.6
ZO návrh schvaluje.
7) Účetní závěrka obce Rušinov za rok 2018
ZO předložilo k projednání a schválení účetní uzávěrku obce Rušinov k 31. 12. 2018, tj.
přehled hospodaření, účetní výkazy k 31. 12. 2018, inventarizační zprávu k 31. 12. 2018,
Zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2018.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Účetní uzávěrku obce Rušinov sestavenou k 31. 12. 2018
včetně výsledku hospodaření, tj. přehled hospodaření, účetní výkazy k 31. 12. 2018,
inventarizační zprávu k 31. 12. 2018, zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2018.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2019/20.6
ZO návrh schvaluje.
8) Návrh na pořízení změny územního plánu
J.B. doručil osobně na obecní úřad svojí žádost o pořízení změny územního plánu. O
změnu žádá z důvodu plánovaného výstavby garáže. Obec Rušinov obdržela v měsíci dubnu
2019 nový územní plán obce Rušinov. Z toho důvodu v současnosti nelze územní plán měnit
a musí se počkat cca 4 roky, než dojde k další změně územního plánu pro obec Rušinov.
Pan starosta navrhuje: vyčkat na jednání s paní Ing. Pecnovou, které proběhne dne 16. 7. 2019
a zjistit, jaký by tato změna měla vliv na současnou změnu územního plánu a hlavně na jeho
konečný termín.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2019/20.6
ZO návrh schvaluje.
Příchod pana Vlastimila Peška v 17:55 hodin.
Pan Pešek přednesl svoje vyjádření k Usnesení č. 3/2019/23.5 na úpravu nájemní smlouvy
pohostinství a jeho stanovisko je nesouhlasné. Podal svoje vyjádření písemně. Jako hlavní
důvod uvedl nízké tržby a to, že takovéto zvýšení nákladů na provoz pohostinství by pro něj
bylo likvidační.
Pan Vlastimil Pešek v 18:00 opouští zasedání.
Probíhala diskuze na téma pohostinství a probíraly se další jednotlivé návrhy. Po diskuzi
se ZO shodlo na uspořádání veřejné schůze, kde by každy občan obce mohl projevit svůj
názor, případně přednést svůj návrh. Poté se rozhodne o dalším postupu. Předběžný termín
schůze byl stanoven na úterý 3. 9. 2019 od 18:00 hodin a místo konání bude sál pohostinství.
Obecní úřad Rušinov bude občany o této události včas informovat všemi dostupnými
prostředky.
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9) Různé
a) Schválení prodeje pozemku p.č. 248/5 k.ú. Rušinov
Na zasedání č. 4 dne 27. 2. 2019 bylo schváleno Usnesení č. 4/2019/27.2, které
obsahovalo záměr prodeje pozemku č. 248/4 k. ú. Rušinov. Tento záměr byl vyvěšen dle
platné legislativy a nebyly podány žádné námitky. Výměra pozemku byla přepracována
a pozemek rozdělen na více úseků. P.Š. projevil zájem o nákup pozemku p. č. 248/5 k.ú.
Rušinov o celkové výměře 327 m2. Cena byla stanovena na 50 Kč / m2. Obec Rušinov
projevila zájem odkoupit od pana P.Š. pozemek p. č. 251/4 díl b) k.ú. Rušinov o výměře 3 m2.
Návrh usnesení: Prodat pozemek panu P.Š. za cenu 50 Kč / m2. Kupující si bude hradit
veškeré další náklady spojené s převodem pozemku do svého vlastnictví. Obec Rušinov od
pana P.Š. odkoupí pozemek p. č. 251/4 díl b) k.ú. Rušinov o výměře 3 m2.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2019/20.6
ZO návrh schvaluje.
b) Žádost o obnovení zaniklé cesty
V.D. zaslal na obecní úřad žádost o obnovení zaniklé přístupové lesní cesty na pozemku p.
č. 122/3 – lesní pozemek. Zaniklá přístupová linka vedla v minulosti přes lesní pozemek p.č.
121 v majetku obce a byla přerušena v období výstavby vysokého napětí na Přemilov.
ZO nemá námitek k přejíždění V.D. na jeho vlastní pozemek přes obecní pozemek a nemá
v plánu podnikat žádné další stavební úpravy.
ZO bere na vědomí.
c) Žádost o vyčištění škarpy
B.V. přednesl žádost o vyčištění škarpy v obci od domu č. p. 4 směrem dolů k jejich domu
a o zprovoznění kanalizační šachty pod obcí Rušinov a to vzhledem k zamezení zatopení
pozemku a domu, pokud přijde přívalový déšť. Pan starosta navrhuje pro stavební úpravu
šachty oslovit stavební firmu a prohloubit škarpu a tím tak zamezit přetékání vody přes
vozovku směrem k Vodičkům.
ZO bere na vědomí.
10) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Otevřelo se téma obecního zaměstnance,
nebo zejména brigádníků v období letních prázdnin. Budou osloveni místní studenti
a středoškoláci a bude jim poskytnuta možnost si brigádnicky přivydělat.
Pan starosta se zmínil o probíhající těžbě v obecním lese a o získání možnosti prodeje
kulatiny v lodních kontejnerech do Číny. Podotknul rovněž, že je stále velký zájem o palivové
dřevo z obecního lesa a dle informací od pana hajného ho bude i nadále dostatek.
Paní Petra Horníková zahájila diskuzi o plánovaných kulturních akcích v naší obci.
Připomenula termín konání pouťové zábavy dne 27. 7. 2019, skupina Arkona v naší obci
nakonec vystoupí pod názvem Dance Band. Rovněž zdůraznila nutnost naplánovat akce na
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další rok. Zejména dětský den a pouťovou zábavu. Hlavně z důvodu obsazenosti termínů
kapel a dalších účinkujících. Navrhla na příští rok spojit organizaci dětského dne s pouťovou
zábavou a pozvat na akci cateringovou firmu, která by zajistila veškeré občerstvení
a organizátorům z řad dobrovolníků by tak ulehčila povinnost zajišťovat tyto služby. Pan
starosta i místostarosta oponovali tím, že jím přijde nevhodné konání dětského dne v takto
pozdním termínu a že zkusí oslovit pana B. Klepače, zda by bylo možné spojit dětský den
s jeho tradiční akcí Truckfest v měsíci květnu, jak tomu bylo již několikrát v minulosti.
V závěru bylo dohodnuto, že dětský den v příštím roce udělají zastupitelé v měsíci červnu.
Ženy z kulturního výboru by rády pokračovaly v pohádkovém putování, ale termín na měsíc
červen je nereálný z důvodu shánění kostýmů.
Dne 31. 8. 2019 proběhne v naší obci rozloučení s prázdninami, které bude
organizovat místní sbor dobrovolných hasičů a večer vystoupí hudební skupina H.O.P.E..
V naší obci se narodil nový občánek J.F. Po domluvě s rodiči se bude připravovat
vítání občánků a to výhledově počátkem roku 2020. Paní Petra Horníková podotkla, že tento
termín bude nabitý a to vzhledem k organizaci dětského karnevalu a MDŽ. Dále zmínila, že
bude nutné nakoupit dárky, nacvičit s dětmi recitaci básní pro vystoupení
a sehnat hudební doprovod, např. klávesy.
Dalším bodem velice živé diskuze bylo shrnutí dětského dne, který proběhl dne 15. 6.
2019 za hojné účasti 62 dětí i z okolních vesnic. Zde paní Petra Horníková vytknula panu
starostovi, že během akce nepřišel organizátorům, jak z řad hasičů, tak účinkujícím maskám
poděkovat za odvedenou práci. Ten se hájil tím, že jim chtěl poděkovat v závěru akce, ale již
je na místě nezastihl. Paní Petra Horníková zde oponovala tím, že mohl poděkovat i veřejně
již v průběhu akce samotné, že k tomu měl dost příležitostí. Pan starosta ukončil diskusi
poděkováním ženám ze SPOZU za příkladnou přípravu a organizaci dětského dne.
Zasedání bylo ukončeno v 19:20 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Petra Horníková
Mgr. Libor Čapek

Starosta: Zdeněk Gerstner
V Rušinově dne 20. 6. 2019
Vyvěšeno dne: 27. 6. 2019
Sejmuto dne:
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