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

Výpis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 25. 2. 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
Bohuslav Klepač
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola minulých usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Žádost ZŠ a MŠ Maleč
6) Návrh závěrečného účtu obce Rušinov za rok 2019
7) Účetní závěrka obce Rušinov za rok 2019
8) Žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 krajem Vysočina
9) Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 107 a p. č. 339/8 k. ú. Vratkov
10) Záměr rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice
11) Hodinové sazby na DPP, možnost zastupitelů pracovat na DPP
12) Zhodnocení obecních prostředků na termínovaných účtech
13) Návrh zakoupení nového obecního traktoru
14) Různé
a) Dodatky k nájemním smlouvám obecních bytů
b) Smlouvy ČEZ Distribuce, a.s.
c) Dětský den
15) Diskuze
16) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání a přivítal všechny
přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) a hosta. 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 bod a) až c).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2020/25.2
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 Mgr. Libora Čapka a pana Bohuslava Klepače.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2020/25.2
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Dne 13. 1. 2020 elektronicky zaslána smlouva o pronájmu části 100 m2 obecního
pozemku p. č. 1/3 k. ú. Rušinov. Smlouva byla podepsána dne 22. 1. 2020. Nájemce přislíbil,
že si v nejbližší době zařídí zaměření a odkup části pozemku p. č. 1/3 k. ú. Rušinov, kterou
má již zaplocenou. Záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1/3 k. ú. Rušinov o výměře
cca 14 m2 byl zveřejněn dne 3. 2. 2020 a sejmut dne 24. 2. 2020 bez připomínek.
V měsíci únoru bylo prodáno 31,7 m3 kulatiny smrkového dřeva z obecního lesa
v lokalitě „Cihelna“, výše výkupní ceny byla 750,- Kč / m3. Dále byla projednána možnost
prodeje cca 300 až 500 m3 kulatiny smrkového dřeva napadeného kůrovcem. Z důvodu
velkého množství palivového dřeva v obecním lese a jeho malém odbytu byla projednána
možnost prodeje i pro veřejnost za 500 Kč / m3 prostřednictvím inzerce.
Byla provedena výměna oken na obecní prodejně a v současnosti probíhají dokončovací
práce.
Probíhá realizace rozšíření obecního veřejného osvětlení. Dne 19. 2. 2020 byly přepravní
společností doručeny stožáry na lampy a dne 24. 2. začala dodavatelská firma betonováním
sloupů. Do 14 dní by měla být montáž kompletně dokončena.
Dne 12. 2. 2020 byla odeslána žádost o registraci akce na Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Rušinov na Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR. Kancelář CSS SVOP
zaslala cenovou nabídku na zpracování poradenských služeb. O ceně bude se SVOP dále
jednáno.
Obecní úřad obdržel datovými schránkami dne 18. 2. 2020 od Státního pozemkového
úřadu, KPÚ pro Kraj Vysočina souhlas se skácením 4 ks smrků na pozemku p. č. 195/13 k. ú.
Rušinov, u bytové stanice č. p. 45.
Na podnět z minulého jednání byla objednána nová venkovní vitrína, aby se rozšířila
kapacita „kamenné“ úřední desky.
Dne 25. 2. 2020 byla provedena prohlídka a servis obecního rozhlasu. Firma Sovt –
Radio z Vodňan, která zásah provedla, zašle obci fakturu za provedené služby.
ZO bere na vědomí.
4) Rozpočtová opatření
Dle informací paní hospodářky Ing. Zuzany Kolářové byly provedeny změny: platby
příspěvků na základě VPS – evidence obyvatel a přestupky.
ZO bere na vědomí, rozpočtové opatření je v kompetenci starosty.
5) Žádost ZŠ a MŠ Maleč
Obecní úřad Rušinov obdržel dne 5. 2. 2020 písemnou žádost od paní ředitelky ZŠ a MŠ
Maleč o finanční příspěvek na lyžařský kurz žáků 5. a 7. ročníku. Paní ředitelka v ní obec
žádá o příspěvek 200,- Kč na jednoho žáka z naší obce. Kurz proběhl v termínu 17. 1. – 24. 1.
2020. Celkem bude příspěvek za 4 žáky činit 800,- Kč.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 3/2020/25.2
ZO schvaluje výši příspěvku a pověřuje paní hospodářku zasláním částky 800,- Kč na účet ZŠ
a MŠ Maleč, případně povýšením rozpočtu obce.
6) Návrh závěrečného účtu obce Rušinov za rok 2019
ZO bylo seznámeno s Návrhem závěrečného účtu za rok 2019. Návrh bude před
projednáním zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2020/25.2
ZO návrh schvaluje.
7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rušinov za rok 2019
ZO bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rušinov za rok
2019. Hospodaření bylo shledáno v pořádku, pouze s výhradou ve věci zveřejňování záměrů
prodejů a směn pozemků. Je tedy nutné přijmout nápravné opatření a nastavit vhodný systém
schvalování, zveřejňování a uzavírání smluv ve správném sledu. Před projednáním bude
zpráva zveřejněna na úřední desce v zákonem stanovené lhůtě spolu s účetní závěrkou za rok
2019 a Návrhem závěrečného účtu za rok 2019.
ZO předložilo k projednání účetní uzávěrku obce Rušinov k 31. 12. 2019, tj.
přehled hospodaření, účetní výkazy k 31. 12. 2019, inventarizační zprávu k 31. 12. 2019.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2020/25.2
ZO bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2019 a účetní závěrku, která
bude schválena na příštím zasedání spolu se závěrečným účtem.
8) Žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 krajem Vysočina
Žádost bude odeslána datovými schránkami Krajskému úřadu v Jihlavě.
ZO bere na vědomí.
9) Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 107 a p. č. 339/8 k. ú. Vratkov
OÚ Rušinov obdržel žádost k prodeji pozemků p. č. 107 k. ú. Vratkov o výměře 165 m2
a p. č. 339/8 k. ú. Vratkov o výměře 19 m2. Bude zveřejněn záměr prodeje pozemku a další
postup bude probrán na příštím zasedání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2020/25.2
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku.
10) Záměr rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice
Pan starosta přednesl zprávu, že byl aktualizovaný projekt na rekonstrukci garáže hasičské
zbrojnice od pana Ing. Marka. Byla podána žádost o stavební povolení. MAS Podhůří
Železných hor informovalo, že žádosti o dotace se budou podávat nejdříve v měsíci červnu
2020. Bylo navrženo, že se obec Rušinov bude o dotaci ucházet.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 7/2020/25.2
ZO návrh schvaluje.
11) Hodinové sazby na DPP, možnost zastupitelů pracovat na DPP
Pan starosta navrhuje navýšení odměn za brigádnickou hodinu odpracovanou pro obec
Rušinov. Výše hrubé mzdy bude navýšena na 120,- Kč / hod s platností od 1. 3. 2020.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2020/25.2
ZO návrh schvaluje.
Pan starosta dále navrhuje, aby mohli zastupitele obce pracovat na dohodu o provedené
práci pro obec Rušinov.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2020/25.2
ZO návrh schvaluje.
12) Zhodnocení obecních prostředků na termínovaných účtech
Paní hospodářka Ing. Zuzana Kolářová přednesla 2 nabídky od finančních ústavů:
1. nabídka byla od České spořitelny a.s., úrok činí 0,4 % s garancí zhodnocení po celý rok bez
výpovědní lhůty.
2. nabídka je od společnosti Banka Creditas a.s., úrok činí 0,7% bez výpovědní lhůty a 1,3 %
s roční výpovědní lhůtou, s garancí do 30. 6. 2020. Podmínkou je založit současně se spořícím
účtem také běžný účet, kde lze prostředky kdykoliv vybrat.
Návrh usnesení: Byly projednány 2 nabídky. Bylo navrženo volné finanční prostředky
průběžně ukládat na účet ke společnosti Banka Creditas a. s..
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2020/25.2
ZO návrh schvaluje.
13) Návrh zakoupení nového obecního traktoru
Pan starosta informoval přítomné o možnostech zakoupit starší traktor z vlastních
prostředků a vyvážečku na kulatinu z dotace. Naskytla se i možnost prodeje obecního
traktoru. Probíhala živá diskuze, bylo probráno i ekonomické hledisko s paní hospodářkou
a využitelnost traktoru pro možnosti obce a těžbu v obecních lesech. Byla projednána
možnost traktor pronajímat živnostníkovi, nebo přijmout obecního zaměstnance, nebo stroj
využívat brigádnicky. V závěru bylo shledáno, že se traktor s vyvážečkou obci nevyplatí.
Návrh usnesení: Zakoupit starší traktor s předkem, který bude silnější a modernější než
stávající obecní traktor a cenově se bude pohybovat do 400.000,- Kč.
Hlasování: pro: 1 proti: 5 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2020/25.2
ZO návrh neschvaluje.
Bylo navrženo toto téma otevřít znovu, až se najde vhodná osoba pro obsluhu traktoru, která
zaručí stálé služby obecním traktorem a dalším jeho příslušenstvím.
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14) Různé
a) Dodatky k nájemním smlouvám obecních bytů
Bylo navrženo, vypracovat dodatky k nájemním smlouvám všech 3 obecních bytů.
Dodatek se bude týkat toho, že si platby revize kotlů a komína bude hradit nájemce sám.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2020/25.2
ZO návrh schvaluje.
b) Smlouvy ČEZ Distribuce, a.s.
Pan starosta informoval přítomné, že by bylo finančně výhodnější v obecní budově č. p. 3
nastavit jiný tarif na připojené elektrické přímotopy. Probral možnosti s firmou ČEZ
Distribuce, a.s. a seznámil přítomné s podmínkami smlouvy.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2020/25.2
ZO návrh schvaluje a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
c) Dětský den
Pan Mgr. Libor Čapek seznámil přítomné s výsledky ankety týkajícího se výletu na dětský
den, která byla na obecních stránkách. Ty budou zveřejněny. Další postup organizace zájezdu
bude probrán se členkami SPOZu. O výsledcích jednání bude veřejnost včas informována.
Paní hospodářka Ing. Zuzana Kolářová v 18:40 hodin opouští zasedání.
15) Diskuze
Diskuze probíhalo ke každému bodu jednotlivě. Pan starosta seznámil přítomné se
šetřením dopravní nehody, při které došlo k poškození střechy na obecní hospodě. Pachatel se
přihlásil a škodu uhradil na Obecním úřadě. Byla oslovena firma, která poškozenou střechu
opraví. Dále se hovořilo na téma dovybavení obecní budovy č. p. 3 nábytkem a nákupem
židlí.
16) Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno dne 25. 2. 2020 v 18:50 hodin.
Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Mgr. Libor Čapek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Bohuslav Klepač

V Rušinově dne 25. 2. 2020
Vyvěšeno dne: 2. 3. 2020
Sejmuto dne:
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