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

Výpis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 21. 1. 2020 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: Mgr. Libor Čapek
Milan Vidourek
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola minulých usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Vyhodnocení nabídek na veřejné osvětlení
6) Inventura majetku obce
7) Servis obecního rozhlasu
8) Smlouva o poskytování odborných služeb – revitalizace rybníka Modletín
9) Různé
a) Aktualizace č. 2 - akční plán obce
b) Žádost o opravu cesty na Vratkově
c) Uložení obecních prostředků na termínovaný účet
10) Diskuze
11) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedánía přivítal všechny
přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) a hosty na prvním zasedání v novém roce 2020.
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. 1/2020/21.1
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka (dále jen místostarosta) a za
ověřovatele zápisu pana Mgr. Libora Čapka a pana Milana Vidourka.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2020/21.1
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
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3) Kontrola minulých usnesení
Obec Rušinov by měla získat příspěvek na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity
v přibližné výši cca 105.000 Kč,-.
Dne 13. 1. 2020 bylo prodáno 176,07 m3kulatiny smrkového dřeva z obecního lesa, výše
výkupní ceny klesla na 700,- Kč / m3. Kulatina byla v délce 11,8 m naložena do kontejnerů,
které budou prodány do Číny. V budoucnu by měla podle vývoje trhu výkupní cena mírně
stoupat.
Na 12. zasedání dne 22. 7. 2019 odsouhlasilo ZO Usnesení č. 7/2019/22.7 záměrprodeje
obecního špalíkovače, který byl zveřejněn 31. 7. 2019. Cena byla stanovena na 35.000 Kč,-.
Dne 20. 1. 2020 došlo k jeho prodeji.
Za zmínku stojí ještě dokončení zbytku stavebních prací v rekonstruované obecní budově
č. p. 3. V následujících dnech by mělo být dokončeno sociální zařízení a přijede firma, která
zaměří okna pro montáž žaluzií. Dále bude v řešení připojení budovy k internetu. K jednání
bude oslovena firma, která má na střeše budovy umístěný zesilovač pro příjem internetu.
ZO bere na vědomí.
4) Rozpočtová opatření
Paní hospodářka předložila ZO rozpočtová opatření za prosinec 2019 a 1. rozpočtové
opatření v roce 2020.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2020/21.1
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření za měsíc prosinec 2019 a schvaluje 1. rozpočtové
opatření v roce 2020 ve výši 57.064,99,- Kč,- , které bude použito na rezervu rozpočtu.
5) Vyhodnocení nabídek na veřejné osvětlení
Pan starosta již na minulém zasedání informoval, že byl vznesen požadavek, na doplnění
veřejného osvětlení v několika lokalitách naší obce a přilehlých osadách. Celkem byly
osloveni 4 dodavatele. Byly však předloženy pouze 3 nabídky na veřejné osvětlení napájené
solárními panely.
První podala nabídku firma JD Rozhlasy s.r.o. z Horní Bečvy a to dne 20. 11. 2019. Ta
podala nabídku na 4 ks sestav solárních svítidel, včetně prací spojených s výkopem pro sloup
a s celkovou montáží sestavy svítidla, v celkové výši 120.976,- Kč včetně DPH se zárukou 36
měsíců, na jakost akumulátorů 12 měsíců. Cenová nabídka je ovlivněna počtem kusů svítidel.
Při odběru minimálně 4 ks je cena 30.000,- Kč za kus. Telefonicky bylo ověřeno, že tato
nabídka stále platí a to do konce měsíce ledna 2020.
Druhá nabídka byla doručena dne 21. 11. 2019 firmou Bártek rozhlasy s.r.o. z Prahy 2 –
Nové Město. Firma nabídla 5 ks sestav svítidel, včetně montáže a instalace v celkové výši
209.935,- Kč včetně DPH se zárukou 24 měsíců.
Poslední, třetí v pořadí, byla zaslána nabídka firmou Q-EL PRO s.r.o. z Nové Role a to
dne 6. 1. 2020. Nabídka obsahuje 5ks sestav solárních svítidel v provedení 20W a 30W,
zahrnuje rovněž montáž a instalaci. Celková výška nabídky je 136.790,50 Kč bez DPH pro
20W provedení a 144.219,50 Kč,- bez DPH, což činí cca 165.516,505 Kč,- pro 20W
a 174.505,595 Kč,- pro 30W včetně DPH.
Návrh usnesení: Vybrat dodavatele s nejnižší nabídkou, tj. JD Rozhlasy s.r.o. z Horní Bečvy
a objednat 5 ks svítidel včetně instalace.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 4/2020/21.1
ZO návrh schvaluje. 3ks budou nainstalovány na Rušinově a 2ks na Modletíně
6) Inventura majetku obce
ZO byla předložena inventarizační zpráva se všemi soupisy a přílohami. Nebyly
shledányžádné inventurní rozdíly. Dokončená oprava budovy č. p.3 byla zařazena v částce
4.315.438,50,- Kč účetně jako technické zhodnocení budovy s dotační podporou ve výši
2.021.275,- Kč. Celková výše vyřazeného majetku činí 32.643,00,- Kč. Výše pohledávek
k 31. 12. 2019 činí 30.395,- Kč. Výše závazků k 31. 12. 2019 činí 78.376,99,- Kč.Byl
předložen návrh na prominutí dluhů u nevymahatelných pohledávek za domovní odpadve výši
1.200,- Kč. Jedná se o pohledávky z roku 2016, které jsou již promlčeny.Další vymáhání
pomocí exekutorské firmy by bylo neefektivní.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2020/21.1
ZO schvaluje inventury majetku obce a odpis nedobytných pohledávek.
7) Servis obecního rozhlasu
Z důvodů občasných výpadků obecního rozhlasu a dvou nefunkčních hlásičů, byla panem
starostou oslovena dodavatelská firma Sovt - radio z Vodňan a přijede provést prohlídku
a případný servis rozhlasu. Firma zaslala ceník svých služeb a náhradních komponentů
rozhlasu. Konečná cena se bude odvíjet od skutečně provedených služeb a servisovaných dílů.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2020/21.1
ZO schvaluje servis obecního rozhlasu.
8) Smlouva o poskytování odborných služeb – revitalizace rybníka Modletín
Smlouva se týká projektu, ve kterém bude firma Axiom engineering s.r.o. z Pardubic
zastupovat obec Rušinov v žádosti o získání dotace na revitalizaci rybníků v Rušinově a na
Modletíně. Výběrové řízení zajistí firma Axiom engineering s.r.o. z Pardubic a bude jí
zaplacena záloha na vypracování žádosti ve výši 20.000,- Kč. Revitalizace se budou
realizovat v roce 2021.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2020/21.1
ZO schvaluje akce revitalizaci rybníků na Rušinově a v Modletíně.
9) Různé
a) Aktualizace č. 2 – akční plán obce
Byla předložena aktualizace č. 2 – akční plán obce, která se týká strategického
a rozvojového dokumentu obce viz. příloha Aktualizace č.2 - akční plán.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2020/21.1
ZO schvaluje Aktualizaci č.2 - akční plán obce.
b) Žádost o opravu cesty na Vratkově
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OÚ Rušinov obdržel písemnou žádost s požadavkem po obci na zpevnění přístupové
cesty k jejich chalupě. Dle slov žadatele je cesta poškozena a rozježděná těžkou technikou a
stává se tak nesjízdnou. Pan starosta podotknul, že byl již na místě celou situaci prozkoumat.
Pan B. Klepač podotknul, že byl již osloven sousedící rodinou, aby nerovnosti cesty na jejich
náklady porovnal těžkou technikou. Do budoucna by bylo vhodné cestu zpevnit navezením
drtě, případně uválcováním.
ZO bere na vědomí a provede místní šetření.
c) Uložení obecních prostředků na termínovaný účet
Paní hospodářka informovala zastupitele, že by bylo výhodné, dočasně uložit část
obecních finančních prostředků na termínovaný účet, kde by nabývaly hodnoty díky úrokům.
Nabídla se, že osloví finanční ústavy ke zjištění úrokových sazeb a dalších nezbytných
informací týkajících se možností termínovaných vkladů pro rozhodnutí ZO.
ZO bere na vědomí.
10) Diskuze
Diskuze probíhalo ke každému bodu jednotlivě. Probíral se úklid vánočního stromku,
rovněž jeho výzdoby. Začala se řešit organizace Podoubravského víceboje, který proběhne
v naší obci dne 5. 9. 2020. Je třeba zajistit zázemí, občerstvení, hudební doprovod a připravit
různé soutěžní disciplíny. Bude osloven Svazek obcí Podoubraví k zapůjčení velkého stanu,
stojanu na vlajky apod.
Dále pak pan místostarosta vznesl připomínku, že by bylo vhodné zakoupit ještě jednu
osvětlenou vitrínu, která by rozšířila stávající úřední desku přimontovanou na budově
obchodu, a to především z kapacitních důvodů.
Vítání občánků obce proběhne v sobotu dne 15. 2. 2020.
Paní hospodářka poznamenala, že dne 10. 2. 2020 proběhne na Obecním úřadě finanční
kontrola. Zastupitelé se shodli, že by bylo vhodné udělat veřejnou schůzi s občany. Plánuje se
na měsíc březen 2020.
11) Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno dne 21. 1. 2020 v 18:15 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Mgr. Libor Čapek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Milan Vidourek

V Rušinově dne 21. 1. 2020
Vyvěšeno dne: 29. 1. 2020
Sejmuto dne:
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