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

Výpis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 5. 11. 2019 od 16:30 hodin
Místo konání: Obecní úřad Rušinov, Rušinov č. p. 47
Přítomni: (6) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek, Milan
Čapek, Klepač Bohuslav
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Hosté: Ing. Zuzana Kolářová
Ověřovatelé zápisu: Milan Vidourek
Mgr. Libor Čapek
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola minulých usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 – 2022
6) Návrh obecního rozpočtu na rok 2020
7) Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi SVOP a členskými obcemi dne 18. 7. 2016
8) Darovací smlouva Svazku obcí Podoubraví
9) Darovací smlouva prodejně Rušinov
10) Výměna oken na prodejně Rušinov
11) Pronájem části pozemku p. č. 1/3 k. ú. Rušinov
12) Smlouva na zimní údržbu obce
13) Různé
a) Předávací protokol Moravský zemský archiv v Brně
b) Oprava hřbitovní zdi na Modletíně
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
d) Plán inventur 2020
14) Diskuze
15) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání a přivítal všechny
přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) a hosta na 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. Bylo navrženo doplnit položku různé o body a) až d).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2019/5.11
ZO schvaluje program jednání.
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2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka (dále jen místostarosta) a za
ověřovatele zápisu pana Milana Vidourka a pana Mgr. Libora Čapka.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2019/5.11
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Dne 31. 10. 2019 byla dokončena rekonstrukce fotbalového hřiště v naší obci. Vše bylo
provedeno dle smlouvy o dílo a obci bude vyplacena dotace v rámci POV od Kraje Vysočina
v celkové výši 127.000,- Kč. Bylo provedeno osetí novým travním porostem, proto se až do
odvolání zakazuje na hřiště vstupovat. Bylo ještě navrženo doplnit na oplocení a v okolí hřiště
provozní řád kvůli bezpečnosti. Dále je v plánu dokoupit sportovní vybavení, jako míče, síť
na nohejbal a zprovoznit sloupy na sítě.
Obecní úřad Rušinov zaslal veškeré potřebné dokumenty a podklady potřebné
k Závěrečnému vyhodnocení akce Oprava budovy č. p. 3 v obci Rušinov. Obec již obdržela
dotaci od Ministerstva životního prostředí ve výši 2.021.275,- Kč. Budova byla vybavena
elektrickými přímotopy v ceně 20.639,- Kč. Je nutno monitorovat spotřebu el. energie po
dobu 15 let v měsíčním intervalu a vnitřní a venkovní teplotu v týdenním intervalu. Teploty
mimo topnou sezónu v měsíčním intervalu. Této úlohy se ujímá pan místostarosta po dobu
trvání jeho mandátu.
Dne 18. 11. 2019 proběhne ve Velkém Meziříčí „Konzultace pro obce v rámci dotačního
programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020“ s obcemi
vybranými k přidělení dotace na DA pro rok 2020. Za naší obec bude vyslán pan Mgr. Libor
Čapek s jím zvoleným doprovodem z místní jednotky hasičů.
ZO bere na vědomí.
4) Rozpočtová opatření
Bylo předloženo rozpočtové opatření na korekci přijetí a čerpání úvěru č. 8.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2019/5.11
ZO schvaluje rozpočtové opatření.
5) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 -2022
Zastupitelstvo obce spolu s hospodářkou paní Ing. Zuzanou Kolářovou projednalo
jednotlivé body střednědobého výhledu rozpočtu obce a rozpočet obce.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 - 2022 je následující:
Saldo příjmů a výdajů činí 250.544,- Kč pro rok 2021 a 504.456,- Kč pro rok 2022.
Viz. příloha Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2019/5.11
ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 - 2022.
6) Návrh obecního rozpočtu na rok 2020
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Návrh rozpočtu je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový. Příjmy na rok
2020 činí 4.506.600,- Kč. Výdaje na rok 2020 činí 6.823.788,- Kč.
Celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje o částku 2.317.188,- Kč. Schodek bude hradit
obec zůstatkem na účtu z minulých let v plánované výši 3.664.000 Kč. Dále je obec povinna
splácet úvěr 444.456,- Kč za rok.
Viz. příloha Návrh rozpočtu na rok 2020.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit, buď písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejnění nejméně 15 dní, nebo ústně na dalším zasedání zastupitelstva
obce, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2019/5.11
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2020, který bude řádně zveřejněn ve stanovené
lhůtě.
Paní Ing. Zuzana Kolářová v 18:50 hodin opouští zasedání.
7) Dodatek č.1 ke Smlouvě uzavřené mezi SVOP a členskými obcemi dne 18. 7. 2016
Pan místostarosta informoval přítomné o svoji účasti na valné hromadě Svazku obcí
Podoubraví (dále jenom SVOP), která se konala v Krucemburku dne 8. 10. 2019. Jednalo se
rovněž o dodatku ke smlouvě uzavřené mezi SVOP a členskými obcemi dne 18. 7. 2016.
Dodatek se týká především členského příspěvku, který pro naší obec na rok 2021 činí 17.000,Kč,-.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2019/5.11
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené mezi SVOP a členskými obcemi dne 18. 7.
2016.
8) Darovací smlouva Svazku obcí Podoubraví
Dalším bodem valné hromady SVOP byla žádost paní MUDr. Janky Zvancigerové
o příspěvek na opravu rentgenového přístroje, který provozuje v Chotěboři. Paní doktorka
žádá o finanční příspěvek ve výši 50% z celkových nákladů 617.100,- Kč na opravu přístroje
a to z důvodu finanční náročnosti. Požadovaná částka byla rozpočítána podle počtu obyvatel
mezi obce. Příspěvek se týká i obcí, které nejsou členy SVOP, ale spadají pod ORP Chotěboř.
Částka na jednoho obyvatele činí 13,50,- Kč. Pro naši obec je výše příspěvku 2.470,- Kč. Dar
bude vybrán od všech obcí Svazkem obcí Podoubraví a bude předán MUDr. Jance
Zvancigerové.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2019/5.11
ZO schvaluje darovací smlouvu SVOP.
9) Darovací smlouva prodejně Rušinov
Bylo navrženo schválení darovací smlouvy pro prodejnu Rušinov ve výši 50.000,- Kč na
provoz prodejny, tak jako v minulých letech. Tato částka bude částečně kryta dotací od Kraje
Vysočina ve výši 35.000,- Kč.

3

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2019/5.11
ZO schvaluje darovací smlouvu na provoz obecní prodejny v Rušinově.
10) Výměna oken na prodejně Rušinov
OÚ Rušinov zadal poptávku 3 dodavatelům na výměnu oken v prodejně na Rušinově.
Obdržel nabídky od 3 dodavatelů. Ty se však týkaly pouze vchodových dveří a oken z přední
strany prodejny. Společně bylo zastupiteli navrženo oslovit dodavatele znovu a vyhotovit
nabídku na celou budovu, včetně oken a dveří na rampu, určenou pro zásobování obchodu.
Pan starosta zajistí doplnění nabídky.
11) Pronájem části pozemku p. č. 1/3 k. ú. Rušinov
Dne 4. 11. 2019 OÚ Rušinov obdržel žádost na odkoupení části pozemku p. č. 1/3 k.ú.
Rušinov. Zároveň požádal o pronájem části pozemku o výměře 100 m2.
K tomuto bodu se vedla diskuze, v které bylo zmíněno, že žadatel má již zaplocenou část
tohoto obecního pozemku.
Návrh usnesení: Žádost prodeje pozemku se zamítá. Žadateli bude nabídnuto odkoupit od
obce již zaplocenou plochu části pozemku p. č. 1/3 k. ú. Rušinov s podmínkou, že si tuto část
pozemku nechá zaměřit na vlastní náklady. Doporučuje se osobní domluva na úřadě. Po
vyvěšení záměru o pronájmu ZO souhlasí s požadovaným pronájmem.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2019/5.11
ZO návrh schvaluje.
12) Smlouva na zimní údržbu obce
Obec Rušinov má v současné době sepsanou smlouvu na zimní údržbu obce s firmou
Gravelit s.r.o.. Navrhuje se ponechat smlouvu v nezměněné podobě i na následující zimní
období.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (Klepač Bohuslav)
Usnesení č. 10/2019/5.11
ZO návrh schvaluje.
13) Různé
a) Předávací protokol Moravský zemský archiv v Brně
Pan starosta informoval přítomné, že navštívil okresní archiv v Havlíčkově Brodě, kde
odevzdal k archivaci vyžádané obecní kroniky. Jako potvrzení obdržel předávací protokol.
Proběhla jejich digitalizace a tyto dokumenty jsou uloženy v elektronické podobě na obecním
úřadě a jsou v úředních hodinách k nahlídnutí.
ZO bere na vědomí.
b) Oprava hřbitovní zdi na Modletíně
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Vzhledem k chátrajícímu stavu hřbitovní zdi na Modletíně a opadávajícímu nátěru, se
rozhodl pan starosta k jejímu opravení. Využil proto služeb firmy Gravelit s.r.o. v době, kdy
prováděla opravu komunikace ke hřbitovu na Modletíně. Firma Gravelit s.r.o. si
vyfakturovala za tyto služby částku 47.958,- Kč.
ZO bere na vědomí.
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
Firma Černohlávek oil zaslala OÚ Rušinov dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru
použitého rostlinného oleje. Dodatek zahrnuje hrazení odběrateli oleje za každou sběrnou
nádobu na použitý rostlinný olej částku ve výši 500,- Kč ročně bez DPH s platností od 1. 12.
2019.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2019/5.11
ZO dodatek smlouvy schvaluje a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.
d) Plán inventur 2020
Starosta schválil plán inventur na rok 2020, složení inventarizační komise zůstává ve
stejném složení jako v roce 2019.
ZO bere na vědomí.
14) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Probíralo se nové nařízení od
Ministerstva vnitra, týkající se obecních vyhlášek. Pan starosta zmínil plánovanou opravu
kanalizační šachty u hřiště, nutnost úklidu trampolíny ze hřiště před nastávajícím zimním
obdobím, opravu dlažby na rampě u prodejny. Budou zjištěny možnosti získání dotace na
projekt pro rekonstrukci garáže u hasičárny. Připomenuto bylo, že byl pozměněn termín
vánočního karnevalu a to na neděli 1. 12. 2019, kdy zároveň proběhne slavnostní rozsvícení
obecního vánočního stromečku a tradiční pochod obcí za zpěvu koled.
15) Závěr
Pan starosta na závěr poděkoval všem přítomným za svoji účast a připomenul, že se bude
dne 2. 12. 2019 od 15:00 hodin konat v sále pohostinství U Ořechu veřejné projednání návrhu
změny č. 1 územního plánu obce Rušinov. Dále se probíraly organizační záležitosti týkající se
nadcházejícího setkání seniorů.
Zasedání bylo ukončeno dne 5. 11. 2019 v 19:50 hodin.
Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Milan Vidourek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Mgr. Libor Čapek

V Rušinově dne 5. 11. 2019
Vyvěšeno dne: 13. 11. 2019
Sejmuto dne:
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