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

Výpis ze 16. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 10. 12. 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, Ing. Martin Jindra
Ověřovatelé zápisu: Milan Čapek
Bohuslav Klepač
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola minulých usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Prezentace rozšíření Geoportálu obce
6) Schválení rozpočtu na rok 2020
7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022
8) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor
9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
10) Nabídky na veřejné osvětlení
11) Změna č. 1 územního plánu obce Rušinov
12) Strategický a rozvojový plán obce
13) Jmenování zástupce velitele JSDH Rušinov
14) Rekonstrukce garáže u hasičárny
15) Různé
a) Výsadba stromů
b) Příspěvek MZE na kůrovcovou kalamitu
c) Navýšení odměn
16) Diskuze
17) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání a přivítal všechny
přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) a hosty na posledním zasedání v roce 2019. 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 c).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2019/10.12
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 Čapka a pana Bohuslava Klepače.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2019/10.12
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Na minulém zasedání bylo schváleno Usnesení č. 9/2019/5.11, ve kterém se jednalo
o části pozemku p. č. 1/3 k.ú. Rušinov a jeho odkoupení panem T. Tesařem. Ten byl panem
starostou několikrát kontaktován, bohužel se však na obecní úřad doposud nedostavil. Nutno
podotknout, že pokud bude stále neprávem obsazovat obecní pozemek, bude donucen ho
vyklidit. Záměr o pronájmu požadované části pozemku byl zveřejněn v zákonem stanovené
době. Obecní úřad neobdržel žádné připomínky. Bylo navrženo schválit pronájem
požadované části pozemku panu T. Tesařovi.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9a/2019/5.11
ZO schvaluje.
Byla doplněna nabídka na výměnu oken na obecní prodejně. Částka byla navýšena celkem
na 168.800,- Kč. Výměna oken proběhne kompletně na celé budově č. p. 46. Realizace bude
částečně do konce kalendářního roku 2019 a zbytek prací bude dokončen na jaře 2020.
Dne 28. 11. 2019 proběhla kolaudace opravené komunikace ke hřbitovu v Modletíně. Dne
10. 12. 2019 obdržela obec Rušinov datovými schránkami od Městského úřadu v Chotěboři,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí kolaudační souhlas.
ZO bere na vědomí.
4) Rozpočtová opatření
Byly provedeny změny rozpisu rozpočtu č. 9, které jsou v pravomoci starosty.
ZO bere na vědomí.
V 17:03 přichází pan Ing. Martina Jindra.
5) Prezentace rozšíření Geoportálu obce
Na zasedání ZO byl pozván pan Ing. Martin Jindra, aby prezentoval možnosti obecního
Geoportálu a nabídl jeho rozšíření. Pan Ing. Martin Jindra přislíbil zaslat OÚ Rušinov
konkrétní cenovou nabídku, která bude obsahovat rozšíření Geoportálu o evidenci obecního
pohřebiště v Modletíně. Předběžnou cenu odhadoval kolem 9.000,- Kč.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2019/10.12
ZO schvaluje rozšíření obecního Geoportálu.
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6) Schválení rozpočtu na rok 2020
V zákonem stanovené lhůtě, kdy byl Návrh rozpočtu obce na rok 2020 zveřejněn, a to dne
6. 11. 2019, do jeho schválení došlo ke změnám u příjmů i výdajů a přesunu částek v rozpisu
rozpočtu na základě upřesněných a do té doby neznámých informací. Rozpočet je schválen
v nové výši.
Viz. příloha Rozpočet obce Rušinov na rok 2020.
Příjmy celkem 4.866.600,Celkové výdaje 7.933.808,Rozpočet je schválen jako schodkový, celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje
o částku 3.067.208,- Kč. Schodek obec Rušinov bude hradit finančními prostředky
z minulých let. Obec splácí úvěr ve výši 444.456,- Kč za rok.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2019/10.12
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020.
7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022
Ke střednědobému výhledu na roky 2021 - 2022 nebyly vzneseny žádné připomínky, byl
tedy ZO schválen v nezměněné podobě.
Viz. příloha Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2019/10.12
ZO schvaluje střednědobý výhled na roky 2021 - 2022.
Pan Ing. Martin Jindra a paní Ing. Zuzana Kolářová v 17:54 opouští zasedání.
8) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor
Obecnímu úřadu v Rušinově byla doručena žádost p. L. Č. o prodloužení smlouvy na
pronájem nebytových prostor v budově obchodu č. p 46. ZO navrhuje schválit žádost na dobu
určitou a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 s měsíčním nájemným 200,- Kč.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2019/10.12
ZO schvaluje žádost o prodloužení smlouvy.
9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Podle novely zákona o místních poplatcích Ministerstva vnitra České republiky (dále jen
MVČR), bylo nutno přepracovat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013 ze dne 21. 5. 2013.
Návrh nové vyhlášky byl právně posouzen s připomínkami, které byly odstraněny. Dále nebyl
návrh shledán v rozporu se zákonem. Obě vyjádření obdržel OÚ Rušinov datovými
schránkami dne 2. 12. 2019 od zástupkyně MVČR.
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Viz. příloha Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2019/10.12
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019.
10) Nabídky na veřejné osvětlení
Pan starosta informoval přítomné, že byl vznesen požadavek, na doplnění veřejného
osvětlení v několika lokalitách naší obce a přilehlých osadách. Rozhodl se proto oslovit 3
dodavatele. Byly však předloženy pouze 2 nabídky na veřejné osvětlení napájené solárními
panely.
Pan Klepač zajistil ještě další nabídku, která bude posouzena na dalším zasedání. Byla
vyvěšena veřejná poptávka na dodavatele. Další zájemci se mohou přihlásit do 10. 1. 2020 na
Obecním úřad v Rušinově, nebo nabídku zaslat elektronicky na obecní emailovou adresu
rusinov@seznam.cz .
ZO bylo seznámeno s nabídkami a o konkrétním dodavateli na veřejné osvětlení se rozhodne
na dalším zasedání po doručení dalších nabídek ve stanovené lhůtě.
11) Změna č. 1 územního plánu obce Rušinov
Dne 2. 12. 2019 proběhlo v naší obci veřejné projednání návrhu č. 1 změny územního
plánu obce Rušinov. V pondělí dne 9. 12. 2019 uplynula 7 denní lhůta pro podání námitek
a připomínek. Žádné připomínky ani námitky podány nebyly.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2019/10.12
ZO schvaluje změnu č. 1 územního plánu obce Rušinov.
Pan starosta informoval přítomné zastupitele, že Obec Rušinov obdržela fakturu od firmy
Konsorcium K&H Semper, zastoupenou panem Ing. arch. Tomášem Korečkem a panem Ing.
arch. Janem Hubáčkem na částku 195.000,- Kč za výkony spojené s vypracováním,
projednáním a pořízením Změny č.1 ÚP Rušinov, včetně vypracování úplného znění ÚP
Rušinov po Změně č. 1.
ZO bere na vědomí.
12) Strategický a rozvojový plánu obce
Bylo navrženo provést aktualizaci strategického a rozvojového plánu obce č. 2. Důvodem
je především využívání různých dotačních titulů, pro které je aktualizovaný strategický
a rozvojový plán obce podmínkou. Plán musí obsahovat plánované akce v obci, na které se
budou dané dotační tituly využívat.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2019/10.12
ZO schvaluje, že bude provedena aktualizace č. 2 strategického a rozvojového plánu obce.
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13) Jmenování zástupce velitele JSDH Rušinov
Vzhledem k několika měsíční nepřítomnosti velitele JSDH Rušinov pana Vlastimila Peška
ml., z důvodu pracovních povinností v zahraničí, bylo doporučeno jmenovat po dobu jeho
nepřítomnosti zástupce této funkce. Především k zastoupení u nadcházejících školení
strojníků apod. Bylo navrženo jmenovat pana Mgr. Libora Čapka zástupcem velitele JSDH
Rušinov po dobu nepřítomnosti Vlastimila Peška ml.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 2 (Mgr. Libor Čapek, Bohuslav Klepač)
Usnesení č. 10/2019/10.12
ZO návrh schvaluje.
14) Rekonstrukce garáže u hasičárny
Obec Rušinov má již zpracovaný projekt od projektanta pana Ing. arch. Jiřího Marka
z Chotěboře. Ten ho v současnosti přepracovává dle aktuálních požadavků. Obec plánuje na
tuto rekonstrukci využít dotačního titulu. Výzvu z Programu rozvoje venkova připravuje
M.A.S. Podhůří Železných hor.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2019/10.12
ZO schvaluje, že se obec bude ucházet o dotační titul na rekonstrukci garáže u hasičárny.
15) Různé
a) Výsadba stromů
Pan starosta informoval zastupitele, že obec využije dotační titul na výsadbu ovocných
stromů, se zpracováním žádosti se obec obrátí na CSS Svazku obcí Podoubraví.
ZO bere na vědomí
b) Příspěvek MZE na kůrovcovou kalamitu
Pan starosta informoval přítomné, že za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 je možnost
využití finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v obecních lesích.
Společně s paní hospodářkou Ing. Zuzanou Kolářovou připravují potřebné doklady, které
dodají obecnímu lesnímu hospodáři panu Tomášovi Frühbauerovi ke zpracování.
ZO bere na vědomí
c) Navýšení odměn
Pan starosta navrhl navýšení odměny pro paní hospodářku Ing. Zuzanu Kolářovou na
částku 10.367,- Kč hrubé mzdy měsíčně.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2019/10.12
ZO schvaluje navýšení měsíční odměny pro paní hospodářku.
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Pan starosta navrhl navýšení měsíční odměny panu místostarostovi na částku 9.813,- Kč
hrubé mzdy měsíčně.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 2 (Mgr. Libor Čapek, Ing. Aleš Ležák)
Usnesení č. 13/2019/10.12
ZO schvaluje navýšení měsíční odměny pro místostarostu.
16) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Pan místostarosta poděkoval ženám ze
SPOZu za přípravu a organizaci Mikulášské besídky, panu Mgr. Liborovi Čapkovi za hudební
doprovod na akci. Panu Bohuslavu Klepačovi pak za instalaci a ozdobení obecního vánočního
stromečku. Pan starosta pozval přítomné na Vánoční koncert, který se bude konat v neděli 15.
12. 2020 od 14:30 hodin na sále Hostince U Ořechu v Rušinově.
17) Závěr
Pan starosta popřál všem přítomným pohodové svátky vánoční, pevné zdraví a mnoho
štěstí a úspěchů v Novém roce 2020.

Zasedání bylo ukončeno dne 10. 12. 2019 v 18:50 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Milan Čapek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Bohuslav Klepač

V Rušinově dne 10. 12. 2019
Vyvěšeno dne: 16. 12. 2019
Sejmuto dne:
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