Obecní úřad Rušinov, Rušinov 3, 583 01 Chotěboř
telefon: 569692281, mobil: 724288423, IČO: 00268160
www.obecrusinov.cze-mail:rusinov@seznam.cz

Výpis zápisu z 19. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 27. 4. 2020 od 17:30 hodin
Místo konání: Zasedací místnost hasičské zbrojnice, Rušinov č.p. 47
Přítomni: (5) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Milan Vidourek, Milan Čapek, Klepač
Bohuslav
Omluveni: Mgr. Libor Čapek
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Hosté: Ing. Zuzana Kolářová, Alena Procházková
Ověřovatelé zápisu: MilanČapek
Milan Vidourek
Program zasedání:
Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola minulých usnesení
Rozpočtová opatření
Závěrečný účet obce za rok 2019, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019
6) Účetní závěrka obce Rušinov za rok 2019
7) Prodej obecních pozemků p.č. 107 a p.č. 339/8 k.ú. Vratkov
8) Darovací smlouva Fokus Vysočina
9) Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele DA pro JSDH Rušinov
10) Dotační tituly pro rok 2020
11) Převod pozemku u čekárny p.č. 62 k.ú. Rušinov do vlastnictví obce
12) Dětský den
13) Nabídka obecního palivového dřeva
14) Různé
a) Smlouva o věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s.
b) Souhlas obce Rušinov se zařazením správního území obce do území působnosti
MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. na období 2021 – 2027
15) Diskuze
16) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)

1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání, které se díky opatřením
ministerstva vnitra v souvislosti s pandemií koronaviru COVID 19, koná po měsíční pauze.
Zároveň je i poslední, které se koná v budově hasičské zbrojnice. Starosta přivítal všechny
přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) a hosty. Podle počtu přítomných zastupitelů (5)
shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným a přečetl body programu. Vyzval
zastupitelek připomínkám a případnému doplnění programu o další body a jeho samotné
schválení. Bylo navrženo doplnit položku různé o bod a) a b).
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 1/2020/27.4
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 Milana Čapka a pana Milana Vidourka.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2020/27.4
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
V měsíci dubnu bylo prodáno 170 m3kulatiny smrkového dřeva z obecních lesů. Těžba
probíhá i nadále. Vysázeno bylo 1.500 ks stromků smrku.
Byla dokončeno rozšíření obecního veřejného osvětlení. 3ks světel byla nainstalovány na
Rušinově a 2ks na Modletíně. Firma SOVT - RADIO spol. s.r.o. vystavila obci Rušinov
fakturu za provedený servis rozhlasu ve výši 28.510,02,- Kč včetně DPH.
Byly pokáceny a odklizeny 4ks smrků na pozemku p. č. 195/13 k.ú. Rušinov, u bytové
stanice č. p. 45. Pánové Klepač Bohuslav, pan starosta a místostarosta nainstalovali novou
venkovní vitrínu„kamenné“ úřední desky na budovu prodejny č.p. 46.
Dodatky k nájemním smlouvám, týkající se revizí kotlů a příslušenství, všech 3 obecních
bytů byly podepsány.
Dne 22. 4. 2020 obdržel OÚ Rušinov datovou schránkou rozhodnutí o přidělení
finančního příspěvku ve výši 104.053 Kč,- na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v obecních lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.
ZO bere na vědomí.
4) Rozpočtová opatření
Paní hospodářka informovala ZO o rozpočtovém opatření č. 2 / 2020, které je
v kompetenci starosty.
ZO bere na vědomí.
5) Závěrečný účet obce Rušinov za rok 2019, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019
ZO předložilo k projednání a schválení Závěrečný účet obce Rušinov za rok 2019
včetně Zprávy o přezkumu hospodaření. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úředních
deskách a to v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Rušinov za rok 2019 a Závěrečný
účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření, a to s výhradou. Zároveň schvaluje
přijetí opatření k nápravě nedostatků, které je přílohou zápisu a bude zasláno na Krajský úřad
Kraje Vysočina, odbor kontroly v zákonné lhůtě do 15 dní po projednání v ZO.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2020/27.4
ZO návrh schvaluje.
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6) Účetní závěrka obce Rušinov za rok 2019
ZO předložilo k projednání a schválení účetní uzávěrku obce Rušinov k 31. 12. 2019, tj.
přehled hospodaření, účetní výkazy k 31. 12. 2019, inventarizační zprávu k 31. 12. 2019,
Zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Účetní uzávěrku obce Rušinov sestavenou k 31. 12. 2019
včetně výsledku hospodaření, tj. přehled hospodaření, účetní výkazy k 31. 12. 2019,
inventarizační zprávu k 31. 12. 2019, zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2019.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2020/27.4
ZO návrh schvaluje.
7) Prodej obecních pozemků p.č. 107 a p.č. 339/8 k.ú. Vratkov
Obecní úřad Rušinov zveřejnil od 26. 2. 2020 do 16. 3. 2020 záměr prodeje obecního
pozemku p. č. 107 k. ú. Vratkov o výměře 165 m2 a pozemku p. č. 339/8 k.ú. Vratkov
o výměře 19 m2, které jsou ve vlastnictví obce. Jako jediný projevil zájem o koupi státní
podnik Lesy ČR. Je totiž vlastníkem rybníka Stupník a odkupuje i ostatní sousední pozemky,
kolem tohoto vodního díla. Odhadovaná výkupní cena se bude pohybovat okolo 50 -60
Kč/m2. Bylo navrženo zachovat cestu přes hráz rybníka Stupník průjezdnou.
Návrh usnesení: Prodat pozemky státnímu podniku Lesy ČR. Bude sepsána kupní smlouva
s podmínkou, že cesta přes hráz rybníka Stupník zůstane průjezdná. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2020/27.4
ZO návrh schvaluje.
8) Darovací smlouva Fokus Vysočina
Pan starosta navrhuje poskytnout finanční příspěvek na činnost, formou darovací
smlouvy,organizaci Fokus Vysočina za dodávku šitých roušek ve výši 3000,- Kč.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2020/27.4
ZO návrh schvaluje a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
9) Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele DA pro JSDH Rušinov
Dne 29. 4. 2020 bude vypsáno výběrové řízení na DA, budou osloveny 3 firmy na dodání
automobilu. Při výběru dodavatele poskytne odborné poradenství CSS SVOP (Svazek obcí
Podoubraví). Pan starosta navrhl ZO hodnotící komisi ve složení Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš
Ležák, Mgr. Libor Čapek, Bohuslav Klepač, Milan Čapek. Komise se sejde k otevírání obálek
dne 20. 5. 2020 v 18:05 hodin na OÚ Rušinov. ZO jej dne26. 5. 2020 schválí na řádném
zasedání ZO.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání výběrového řízení a hodnotící komisi v navrhovaném
složení. ZO souhlasí s dofinancováním akce „Pořízení nového dopravního automobilu
Rušinov“ do výše 100% celkových nákladů akce z vlastních zdrojů.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

3

Usnesení č. 7/2020/27.4
ZO návrh schvaluje.
10) Dotační tituly pro rok 2020
ZO bylo seznámeno s dotačními tituly pro rok 2020, o které se obec bude ucházet. Tím
prvním je každý rok možnost využít Programu obnovy venkova od Kraje Vysočina. Obec
bude z tohoto programu žádat v souvislosti s opravou komunikace do osady Nohavice.
Probíhá směna pozemků, která by měla napravit to, že komunikace ve skutečnosti vede jinou
trasou, než je zakreslena v katastrálních mapách. Směny vyřizuje geodet pan Ing. Michálek.
Pan starosta navrhuje koupit pozemek p. č. 361/3, který vznikne dělením původní p.č.
176/32 a 361/2 k.ú, který vznikne dělením původního p.č. 176/44 k.ú. Rušinov. Výměry obou
pozemků jsou 379 m2 a 99 m2. Odhadovaná kupní cena obou pozemku dohromady je cca
12.000,- Kč. Hlavní důvodem je, aby směny pozemků proběhly v pořádku a mohlo se zažádat
o dotaci.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2020/27.4
ZO návrh schvaluje.
Další bude žádost o dotaci ve výši 35.000 Kč pro Venkovské prodejny z Kraje Vysočina.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2020/27.4
ZO souhlasí s podpisem darovací smlouvy ve výši 50.000,- Kč, podpisem pověřuje pana
starostu.
Třetím projektem bude Rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice. Se zpracováním pomáhá
MAS Podhůří Železných hor. Jedná se o výzvu č. 5 z Programu rozvoje venkova ze SZIF. Po
podání žádosti a přidělení dotace je obec povinná vypsat výběrové řízení a oslovit nejméně 3
dodavatele.
ZO bere na vědomí.
11) Převod objektu p.č. 62 k.ú. Rušinov u čekárny do vlastnictví obce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal na OÚ Rušinov návrh k převodu
majetku, nebo jeho pronájem. Jedná se o pozemek p.č. 62 k.ú. Rušinov, který přiléhá
k autobusové čekárně, v horní části obce.
Pan starosta navrhuje k odkoupení pozemku přistoupit podle výše ceny, kterou obci
Rušinov nabídne ÚZSVM.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2020/27.4
ZO návrh schvaluje.
12) Dětský den
K tomuto bodu se vedla živá diskuze. Paní Procházková vznesla otázku, pokud se dětský
den zruší, vzhledem k současné situaci kolem koronaviru, jestli se bude pro děti konat
náhradní akce, nebo jestli se jim rozdají alespoň dárkové balíčky? Pan místostarosta navrhuje
plánovaný termín a program dětského dne zrušit. Pokud to však situace a vládní nařízení
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umožní, uspořádat pro děti rozloučení s létem ve větším rozsahu, než je zvykem a to na
přelomu měsíců srpna a září 2020.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2020/27.4
ZO návrh schvaluje.
Pan Klepač podotýká, že byl zrušen i letošní ročník setkání truckšoférů Truckfest, který se
měl konat jako již tradičně v Rušinově.
13) Nabídka obecního palivového dřeva
Pan starosta informoval všechny přítomné, že je v obecních lesích poměrně velká zásoba
vytěženého palivového dřeva, pro které není odbyt. Hrozí tak jeho úplné znehodnocení
hnilobou. Pan Bohuslav Klepač navrhuje, do vyčerpání aktuálních vytěžených zásob, snížit
cenu palivového dřeva v obecních lesích na 350 Kč / m3.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2020/27.4
ZO návrh schvaluje.
Dále pan starosta informoval, že obdržel nabídku od pana Fikara z Chotěboře na
štěpkování odpadu po těžbě kulatiny v obecním lese. To napomůže úklidu v lese, hlavně
vzhledem k nařízení hejtmana Kraje Vysočina, který zakazuje do odvolání rozdělávání ohňů.
ZO bere na vědomí
14) Různé
a) Smlouva věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s.
Obecní úřad Rušinov obdržel návrh smlouvy od společnost ČEZ Distribuce a.s. o zřízení
věcného břemena na p.č. 248/2 k.ú. Rušinov
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2020/27.4
ZO schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
b) Souhlas obce Rušinov se zařazením správního území obce do území
působnosti MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. na období 20201 - 2027
OÚ Rušinov obdržel elektronicky žádost o projednání dalšího trvání členství naší obce
v MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. na období 2021 - 2027. Byl vyžádán souhlas obce se
zařazením správního území obce do území působnosti MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. na
období 2021–2027.
Návrh usnesení: Zapojit správní území obce Rušinov do přípravy Strategie regionu Podhůří
Železných hor na období 2021–2027 včetně strategických plánů Leader.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2020/27.4
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Zastupitelstvo obce Rušinov schvaluje zapojení správního území obce Rušinov do přípravy
Strategie regionu Podhůří Železných hor na období 2021–2027 včetně strategických plánů
Leader.
Návrh usnesení: Zařadit správní území obce Rušinov do území působnosti MAS Podhůří
Železných hor na období 2021–2027.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2020/27.4
Zastupitelstvo obce Rušinov schvaluje zařazení správního území obce Rušinov do území
působnosti MAS Podhůří Železných hor na období 2021–2027.
Návrh usnesení:Pověřit starostu podpisem schvalovacího protokolu.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2020/27.4
Zastupitelstvo obce Rušinov pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu.
15) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Pan starosta a pan Bohuslav Klepač
přislíbili, že bude dokončena oprava poničené cesty kolem domu Havelkových na Vratkově
do 30. 4. 2020.
Do diskuze vstoupila paní Alena Procházková, členka SPOZu, a navrhuje zastupitelům, že
by bylo vhodné změnit formu dárkového balíčku k životním jubileím obyvatelům naší
vesnice. Pan Klepač navrhuje, aby se jubilantům namísto poukázky do místní prodejny,
věnovala finanční hotovost 500,- Kč a dotyčný si sám vybral, kde darovanou částku utratí.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 17/2020/27.4
ZO návrh schvaluje.
Pan starosta oznámil, že proběhla oprava vývěsky v chatové oblasti na Vratkově.
16) Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast. Další ZO se bude konat výhledově 26.
5. 2020 a to již v nových prostorách rekonstruované budovy č.p. 3.
Zasedání bylo ukončeno dne 27. 4. 2020v 18:45 hodin.
Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Milan Čapek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Milan Vidourek

V Rušinově dne27. 4. 2020
Vyvěšeno dne: 4. 5. 2020
Sejmuto dne: 1. 6. 2020
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