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

Výpis ze zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 19. 9. 2019 od 17:30 hodin
Místo konání: Obecní úřad Rušinov, Rušinov č.p. 47
Přítomni: (5) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek, Milan
Čapek
Omluveni: Klepač Bohuslav
Hosté: Vlastimil Pešek
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Libor Čapek
Milan Vidourek
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola minulých usnesení
4) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě pohostinství
5) Rozpočtová opatření
6) Dotace na opravu fotbalového hřiště
7) Dotace na lesní techniku
8) Záměr prodeje obecního špalíkovače
9) Veřejná schůze
10) Plánované kulturní akce v obci
11) Podoubravský víceboj 2020
12) Různé
a) Ukončení nájemní smlouvy dohodou
13) Diskuze
14) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání a přivítal všechny
přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) po kratší letní přestávce. 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 bod a) a v programu prohodit bod
7) projednání dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pohostinství na 4. místo vzhledem
k přítomnosti pana Vlastimila Peška.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2019/19.9
ZO schvaluje program jednání.
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2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka a ověřovatele zápisu pana
Mgr. Libora Čapka a pana Milana Vidourka.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2019/19.9
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Pan starosta informoval přítomné, že bylo vyhověno žádostem pana Bohumila Vodičky
a bylo provedeno prohloubení škarpy od domu č. p. 4 Rušinov. Rovněž byla provedena
kontrola kanalizace a zprovoznění kanalizační šachty pod obcí Rušinov.
Dalším bodem jednání byl projekt opravy komunikace na Modletíně – hřbitov, který
zastupitelstvo schválilo Usnesením č. 3/2019/22.7. V současnosti jsou stavební práce hotové
a zbývá už jenom položit asfaltový povrch. Ten by se měl dělat v úterý dne 24. 9. 2019. Na
obecní úřad byly podány námitky k samotnému projektovanému tvaru nové křižovatky.
Nutno podotknout, že projekt zpracoval odborný projektant a celé zaměření a projektovou
dokumentaci schválilo 13 příslušných úřadů a institucí, včetně ZO Rušinov.
V 17:35 hodin přichází pan Vlastimil Pešek.
Pan starosta popsal současný stav obecní budovy č. p. 3. Firma, která realizovala
rekonstrukci, předložila dodatečné fakturace za vícepráce a zároveň nabídku na další práce,
které nebyly součástí projektu. Nabídka obsahuje stavební práce v koupelně, toaletách,
položení nového linolea v přístavbě, vystěrkování podlah, dveře, hromosvody, zateplení
schodiště, cenová nabídka činí celkem 91.000,- Kč včetně DPH.
Další nabídkou je elektrická instalace, stropní podhledy, kanalizace, nový otvor a průchod do
přístavby. Tato nabídka činí 180.000,- Kč včetně DPH, celkem obě nabídky tedy 271.000,Kč včetně DPH. Pan Mgr. Libor Čapek a Milan Čapek vyžadují k cenové nabídce položkovou
nabídku a osobní prohlídku objektu. Termín prohlídky objektu byl domluven a o detailní
nabídku pan starosta firmu ještě zažádá. Pan starosta seznámil ZO s nabídkou přímotopů na
vytápění objektu. Pan Milan Čapek se nabídl, že rovněž sežene kontakt na firmu, která
přímotopy dodává. Je třeba takto budovu č. 3 před zimním obdobím dovybavit a zajistit tak
temperování celého objektu.
Pan Dušan Martoch, projektový manažer ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále
jenom SFŽP), zaslal OÚ Rušinov důležité informace, týkající se Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Všechny požadované doklady k platbám je nutné předložit nejpozději do 30. 9. 2019,
předložit doklady k Závěrečnému vyhodnocení akce nejpozději do 31. 10. 2019. Doporučil
vzhledem k výše uvedenému požádat o prodloužení lhůty na dokončení. Lze prodloužit až do
31. 10. 2021. ZO Rušinov se shodlo, že nevidí důvod, proč termín proplacení dotace odkládat.
Všechny potřebné doklady byly odeslány na SFŽP, jsou zkontrolovány a bez závad. Zbývá
dodat od pana Ing. Vojtěcha Lexy energetický audit k závěrečnému vyhodnocení akce.
Starosta bude telefonicky pana Lexu urgovat, zda vše stihne dodat v požadovaném termínu.
ZO bere na vědomí.
Usnesením č. 8/2019/23.5 ZO schválilo opravu lesní cesty na Kubátku, o kterou
požádal pan Minařík. Firma Gravelit provedla stržení nerovnosti cesty lžicí bagru, akci hradil
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pan Jiří Macháček, majitel cesty. Dále pan Minařík mluvil se zástupci ZD Maleč o možnosti
rekonstrukce cesty na druhou stranu od Kubátky směrem k Filipovým na Hostětínky. Pan
starosta navrhuje udělat jednu cestu pořádně a ne obě. O dalším postupu se rozhodne po
dalším vzájemném jednání mezi dotčenými subjekty.
Pan starosta připomenul, že je v jednání aktuální stav rekonstruované lesní cesty směrem
k řece Chrudimce. Na cestu se dostaví 2. 10. k prohlídce osoba zastupující firmu, která akci
prováděla a posoudí současný stav cesty vzhledem k době uplynulé od rekonstrukce.
4) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě pohostinství
Pan Ing. Aleš Ležák (dále jen místostarosta), přednesl návrh dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě pohostinství, který revokuje Usnesení č. 5/2019/22.7 a podotknul, že byl pan
Vlastimil Pešek o návrhu předem informován.
Návrh usnesení: Předmětem nájmu stávající smlouvy se stane i sál pohostinství, nájemné bude
činit 15.000 Kč ročně, užívání sálu bude pro obecní akce a akce místní jednotky SDH zdarma.
Navrhuje se zvýšení příspěvku na vytápění objektu a to sice 5 m3 palivového dřeva
a 20 q uhlí, při pořádání obecních akcí v ročním intervalu.
Pan Vlastimil Pešek prohlásil, že se rozhodl trvat na stávající nájemní smlouvě a s novým
návrhem nesouhlasí.
Hlasování: pro: 2 proti: 3 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2019/19.9
ZO návrh neschvaluje, plátí tedy dosavadní nájemní smlouva.
Pan Vlastimil Pešek dále předkládá zastupitelstvu 4 připomínky k projednání. Citace:
1) Chybí mně komunikace obecního úřadu s občany – návrh finančního rozpočtu na
začátku roku, konání veřejných schůzí, vykonaná práce v obci.
2) Rozporuji plánovaný výjezd komunikace od hřbitova směrem ke kostelu na
Modletíně.
3) Žádám Vás o informaci, co se vybuduje za krajskou finanční dotaci pro obec.
4) Žádám o informaci o likvidaci kůrovcové kalamity v obecním lese.
Panu Peškovi se dostalo následujících odpovědí a vysvětlení. Finanční rozpočet byl
řádně vyvěšen a zastupitelstvem schválen. Konání veřejné schůze se plánuje již od léta, pan
starosta však plánuje tuto událost spojit s veřejným projednáním změny územního plánu
a s návštěvou geodetů. Tento týden obdržel OÚ Rušinov zprávu od paní Ing. Ludmily
Pecnové, vedoucí oddělení územního plánování, GIS a památkové péče z městského úřadu
v Chotěboři. Ta nás informovala, že změnu územního plánu již posoudil krajský úřad a zbývá
zapracovat změny do dokumentace. Poté bude vhodné vypsat veřejné projednání. Termín
veřejné schůze se odhaduje do konce měsíce října 2019 a občané budou včas informováni
všemi dostupnými prostředky.
K rekonstruovanému výjezdu ze hřbitova směrem ke kostelu na Modletíně se již
diskutovalo viz. výše. Nicméně po vzájemné telefonické domluvě bylo dohodnuto, že v neděli
22. 9. 2019 v 13:30 hodin přijede na zmiňovanou křižovatku v Modletíně sám projektant pan
Ing. Miroslav Maša a připomínky si rád vyslechne a obhájí tak svůj projekt. Nutno
podotknout, že schůzka proběhla a pan Ing. M. Maša přítomným vysvětlil předpisy a normy,
kterými se při navrhování nového výjezdu na hlavní silnici musel držet a kterou příslušné
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úřady schválily. Na místě bylo ještě dohodnuto, že do místa původního výjezdu směrem ke
kostelu, bude navezena zemina, která by vizuálně měla zabránit nechtěnému odbočení mimo
vozovku.
Na další bod bylo panu Peškovi odpovězeno, že obec Rušinov zažádala o krajskou
dotaci ve výši 127.000,- Kč, kterou plánuje využít na opravu fotbalového hřiště.
K poslední připomínce pana Peška se vyjádřil především pan starosta. Popsal situaci
v obecním lese a informoval, že se nyní těží kulatina, která svými rozměry odpovídá pro
export do Číny, tj. v délce 11,80 m. V současné době je vyvezeno z lesa a připraveno na
odvoz cca 130 m3 kulatiny smrkového dřeva. Po jeho odvozu a prodání bude spuštěna další
těžba. Pan starosta podotknul, že se snaží shánět průběžný odbyt tak, aby dřevo na hromadách
neleželo příliš dlouho a nedocházelo k jeho znehodnocení, především hnilobou. Dále zmínil
novou vyhlášku ministerstva zemědělství, která nařizuje těžit zelené smrkové porosty a ty
suché nechat stát, jelikož už jsou po napadení kůrovcem stejně poškozené, mrtvé.
Kůrovcovou kalamitu se nedaří zastavit ani v mnoha jiných regionech. Starosta ujistil
přítomné, že v příštím roce by měla naše obec s pomocí dotace zahájit novou výsadbu lesních
porostů.
Pan Vlastimil Pešek v 18:02 opouští zasedání.
5) Rozpočtová opatření
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a 7 schválená starostou dne 1. 7. 2019
a 1. 8. 2019. Rozpočtová opatření byla zveřejněna 30. 7. 2019 a 30. 8. 2019.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 schválené starostou dne 1. 9. 2019.
6) Dotace na opravu fotbalového hřiště
Jak bylo již výše zmíněno, naše obec se uchází o krajskou dotaci v celkové výši 127.000
Kč,-, kterou plánuje využít na opravu fotbalového hřiště v celkové výši 212.000,- Kč.
Realizace by měla proběhnout do konce měsíce října 2019. Poptávka pro dodavatele byla
vypsána dne 21. 8. 2019.
ZO bere na vědomí.
7) Dotace na lesní techniku
OÚ Rušinov navštívil v 38. týdnu pan Jaroslav Opršal, zastupující firmu Váňa – Hybrálec
s.r.o.. Nabídl nám koupi obecního traktoru s možností čerpání dotace ve výši 50% z celkové
částky. Pan starosta s nabídkou přítomné seznámil. Cena by činila kolem 1.200 000 Kč,-.
Vzhledem k tomu, že obec platí úvěr a plánuje další investice, tak od záměru koupi traktoru
upouští. Pan starosta navrhuje, koupit mobilní obecní štěpkovač pro mulčování biomasy
v lese s využitím dotace.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2019/19.9
ZO schvaluje nákup štěpkovače.
8) Záměr prodeje obecního špalíkovače
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Záměr prodeje obecního špalíkovače, ( což je název, který přesněji vystihuje funkci stroje,
než pojem štěpkovač), byl zveřejněn dne 31. 7. 2019. Rovněž byl umístěn na internetu inzerát
i s jeho fotkami. Pana starostu kontaktoval telefonicky zatím pouze jeden zájemce. Přislíbil
osobní návštěvu a prohlídku stroje a v případě zájmu rovnou odkoupení.
ZO bere na vědomí.
9) Veřejná schůze
Tento bod je popsán v odpovědi na první připomínku pana Vlastimila Peška.
ZO bere na vědomí.
10) Plánované kulturní akce v obci
V tomto bodě jsou pro připomenutí uvedeny plánované kulturní akce v naší obci a jejich
jednotlivé termíny.
Tradiční setkání seniorů proběhne dne 9. 11. 2019 zahraje skupina Druhá míza.
Mikulášská nadílka dne 30. 11. 2019.
Vánoční koncert 15. 12. 2019, není ještě potvrzen sbor paní Kocmanové.
Karneval 1. 2. 2020 s večerní zábavou, zahraje kapela HOPE.
Pingpongový turnaj, termín bude pořadateli upřesněn.
Pouťová taneční zábava 25. 7. 2020, vystoupí kapela E.M.I.L..
ZO bere na vědomí.
11) Podoubravský víceboj 2020
Místostarosta informoval, že se naše obec dne 7. září 2019 poprvé účastnila
Podoubravského víceboje, který se konal v Malči. Obec reprezentovali pánové Zdeněk
Gerstner, Aleš Ležák, Bohuslav Klepač, Lukáš Klepač a Tomáš Provazník. Ti se podle
fyzické náročnosti disciplín v soutěžení prostřídali, což pravidla umožňovala. Naše obec
nakonec skončila na „bramborové“ 4. pozici. Nepsaným pravidlem soutěže je, že nejlépe
umístěná obec, která v minulosti víceboj ještě nepořádala, bude organizovat další ročník klání.
Na další rok tedy připadlo pořadatelství 13. ročníku na naší obec a bude se konat první
zářijovou sobotu, tzn. 5. 9. 2020. Zbývá vymyslet zajímavé disciplíny a včas připravit zázemí
pro všechny zúčastněné a pro spolupráci oslovit místní složky.
ZO bere na vědomí.
12) Různé
a) Ukončení nájemní smlouvy dohodou
Pan starosta informoval přítomné, že ke dni 30. 4. 2019 ukončil dohodou nájemní
smlouvu v obecním bytě č. 1 v č. p. 29 Rušinov. Důvodem bylo rychlé stěhování nájemnice.
Vzhledem k nesplaceným závazkům za nájem a domovní odpad požádala bývalá nájemnice
o splátkový kalendář. Ten jí paní hospodářka sestavila a dne 10. 9. 2019 jí byl doporučeně
zaslán poštou.
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ZO bere na vědomí.
10) Diskuze
Pan místostarosta informoval zastupitele, že obec obdržela email od Svazku obcí
Podoubraví, který obsahoval informaci, že dotace na dopravní hasičský automobil je
schválená a aktuálně se nachází na 9. místě v pořadníku. Probíhala diskuze ohledně
budoucího parkování automobilu. Navrženo bylo využít v budoucnu stávající projekt na
rekonstrukci přístavby vedle hasičské zbrojnice.
Zasedání bylo ukončeno v 19:14 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Mgr. Libor Čapek
Milan Vidourek

Starosta: Zdeněk Gerstner
V Rušinově dne 19. 9. 2019
Vyvěšeno dne: 27. 9. 2019
Sejmuto dne:
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