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Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 

Datum a čas konání:  14. 7. 2020 od 16:30 hodin 

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3 

Přítomni: (5) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek, Milan 

Čapek 

Omluveni: Bohuslav Klepač 

Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák 

Hosté: Vlastimil Pešek ml., Zdeněk Jindra 

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) Žádost SDH Rušinov 

6) Jmenování hodnotících komisí 

7) Výběr dodavatele pro Opravu místní komunikace v Rušinově 

8) Výběr dodavatele pro Rekonstrukci garáže požární zbrojnice v Rušinově 

9) Různé 

a) Zjištění podmínek dotace na rekonstrukci obecních rybníků 

10) Diskuze 

11) Závěr 

 

1) Zahájení  

 

Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání, přivítal všechny 

přítomné zastupitele obce (dále jen ZO). Podle počtu přítomných zastupitelů (5) shledal 

jednání zastupitelstva usnášení schopným a přečetl body programu. Vyzval zastupitele 

k připomínkám, případnému doplnění programu o další body a jeho samotné schválení. Bylo 

navrženo doplnit položku různé o bod a) a přeskočit časově body 7) a 8), aby byla dodržena 

lhůta pro podání nabídek výběrového řízení do 18:00 hodin. 

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/2020/14.7 

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.  
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Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/2020/14.7 

ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  

 

3) Kontrola minulých usnesení 

 

V měsíci červnu bylo odvezeno cca 140 m3 kulatiny smrkového dřeva z obecních lesů. 

Dále pak cca 30 m3 palivového smrkového dřeva. Těžba probíhá i nadále.  

Dne 14. 7. 2020 byla za asistence CSS SVOP (Centrum společných služeb - Svazek obcí 

Podoubraví) odeslána žádost o přidělení dotace Kraji Vysočina pro zakoupení dopravního 

automobilu pro JSDH Rušinov.  

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene od společnosti ČEZ Distribuce 

a.s., ve které se jedná o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2020326/VB/01, název stavby je Rušinov, Modletín, č. p. 7, Benediktus, 

KNN byla panem starostou podepsána a poštou odeslána. Telefonicky a emailem bylo 

s projektantem ujasněno přesná trasa vedení elektriky a byl zasláno ještě souhlasné stanovisko 

Obecního úřadu Rušinov s provedením stavby. 

Pro rozšíření vodovodu na Vratkově byla oslovena firma, která provede výkop dle 

vytýčené trasy.  

Stále je v řešení převod pozemku u čekárny p. č. 62 k. ú. Rušinov do vlastnictví obce, 

nyní probíhá odhad kupní ceny pozemku soudním znalcem.  
Byla vyvolána zrychlená změna č. 2 Územního plánu obce Rušinov, bude se konat 

veřejné projednání dne 10. 8. 2020 od 16:00 hodin. 

Byla podána žádost o dotaci na výsadbu aleje ovocných stromků na Vratkově,  

v současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace.  

Naše obec požádala o odklad pořádání Podoubravského víceboje v tomto roce. Hlavním 

důvodem je současná situace kolem pandemie a obavy z druhé vlny COVID 19 a taky 

nepřipravenost sportovního zázemí v naší obci. Žádosti bylo vyhověno, pořádání pro obec 

Rušinov bylo odloženo na rok 2021, tento rok bude akci pořádat obec Vepříkov.  

Dále se připravuje projekt rekonstrukce komunikace na Nohavici, stále probíhá 

zpracování smluv s vlastníky pozemku o jejich směnách. Akce se bude realizovat v roce 

2021. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

4) Rozpočtová opatření 

 

Paní hospodářka informovala ZO o změně rozpisu č. 4/2020 ze dne 2. 5. 2020, které je 

v kompetenci starosty.  

 

ZO bere na vědomí. 

 

5) Žádost SDH Rušinov 

 

Pan Josef Dostál, starosta SDH Rušinov, podal na OÚ Rušinov žádost o příspěvek na 

proplacení honoráře pro kapelu H.O.P.E., která bude hrát k tanci a poslechu dne 24. 7. 2020 

v naší obci na pouťovém posezení a kácení máje. 

Pan starosta navrhuje uhradit celou částku, tedy 5.500,- Kč.  

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Ležák) 

 

Usnesení č. 3/2020/14.7 
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ZO návrh schvaluje.  

 

6) Jmenování hodnotící komise 

 

Dne 29. 6. 2020 bylo vypsáno výběrové řízení na Opravu místní komunikaci Rušinov, na 

pozemcích p. č. 195/2, 195/21 a 112 k. ú. Rušinov sousedící s hasičskou zbrojnicí. Pan 

starosta navrhl ZO hodnotící komisi ve složení Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor 

Čapek, Milan Vidourek, Milan Čapek. Předsedou hodnotící komise je navržen Ing. Aleš 

Ležák.  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4/2020/14.7 

ZO návrh schvaluje.  

 

Dne 1. 7. 2020 bylo vypsáno výběrové řízení na Rekonstrukci garáže požární zbrojnice 

Rušinov. Pan starosta navrhl ZO hodnotící komisi ve složení Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš 

Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek, Milan Čapek. Předsedou hodnotící komise je 

navržen Milan Čapek.  

  

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 5/2020/14.7 

ZO návrh schvaluje.  

 

7) Výběr dodavatele pro Opravu místní komunikace v Rušinově 

 

Pro zakázku Oprava místní komunikace v Rušinově bylo dne 29. 6. 2020 vypsáno 

výběrové řízení a byly osloveny celkem 3 firmy. Krajská správa a údržba silnic pro Vysočinu, 

firma Ladislav Škaryd – Dřevokov a Zdeněk Čihák – zemní práce Havlíčkův Brod. Termín 

pro podání nabídek byl do 14. 7. 2020 do 18:00 hodin. Otevírání obálek proběhlo dne 14. 7. 

2020 v 18:05 hodin. Na obecní úřad byly doručeny celkem 2 nabídky: 

 

Krajská správa a údržba silnic pro Vysočinu nabídla cenu zakázky 393.783,- Kč vč. DPH,  

Ladislav Škaryd – Dřevokov nabídla cenu zakázky 489.959,- Kč vč. DPH. 

 

Návrh usnesení: Hodnotící komise doporučila vybrat podle zadávacího kritéria dodavatele 

s nejnižší cenovou nabídkou.  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 6/2020/14.7 

ZO návrh schvaluje. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo. ZO souhlasí s poskytnutím 

finančních prostředků na dofinancování akce „Oprava místní komunikace v Rušinově“ do 

výše 100% celkových nákladů akce z vlastních zdrojů. Součásti zápisu bude zápis hodnotící 

komise. 

 

8) Výběr dodavatele pro Rekonstrukci garáže požární zbrojnice v Rušinově  

 

Pro zakázku Rekonstrukce garáže požární zbrojnice v Rušinově se vypsalo dne 1. 7. 2020 

výběrové řízení. Byly osloveny celkem 3 firmy. Ladislav Škaryd – Dřevokov, Zdeněk 

Kolouch – zednické práce z Chotěboře a pan Vladimír Jindra z Malče. Termín pro podání 



 4 

nabídek byl do 14. 7. 2020 do 18:00 hodin. Otevírání obálek proběhlo dne 14. 7. 2020 v 18:10 

hodin. Na obecní úřad byla doručena pouze 1 nabídka: 

 

Firma Zdeněk Kolouch – zednické práce Chotěboř nabídla provedení zakázky ve výši  

890.463,- včetně DPH. 

 

Návrh usnesení: Hodnotící komise doporučila vybrat podle zadávacího kritéria dodavatele 

s nejnižší cenovou nabídkou s výhradou. O smluvní ceně bude s dodavatelem ještě dále 

jednáno. Především vzhledem k tomu, že by obec chtěla na střešní konstrukci dodat dřevo 

z obecních lesů a dodatečně prokonzultovat cenu některých demoličních prací.  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 7/2020/14.7 

ZO návrh schvaluje. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo. ZO souhlasí s poskytnutím 

finančních prostředků na dofinancování akce „Rekonstrukce garáže požární zbrojnice  

v Rušinově“ do výše 100% celkových nákladů akce z vlastních zdrojů. Součásti zápisu bude 

zápis hodnotící komise. 

 

9) Různé  

 

a) Zjištění podmínek dotace na rekostrukci obecních rybníků 

 

  V souvislosti s blížícím se podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci rybníků  

v Rušinově a v Modletíně pan starosta zjistí z jakého ministerstva a Programu bude dotace 

poskytnuta a zjistí, zda zařazení rybníků v majetku obce vyhovuje Podmínkám dotace.  

V opačném případě je třeba zjistit možnosti opravy zařazení v majetku. 

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 8/2020/14.7 

ZO návrh schvaluje.  

 

10) Diskuze 

 

Mgr. Libor Čapek zahajuje diskuzi. Navrhuje provést opravu trampolíny na dětském 

hřišti, ta by zahrnovala zakoupení několika nových pružin. Dále rovněž šplhacího lana a jedné 

nové houpačky. Pan starosta pověřuje pana Mgr. Libora Čapka, aby náhradní díly objednal 

za obecní prostředky.  

Dalším tématem do diskuze byl stav rekonstruovaného fotbalového hřiště. Místním 

občanům se nezamlouvá, že na hřišti v tomto období není stále souvislý travnatý povrch. Pan 

Mgr. Libor Čapek navrhuje s dodavatelskou firmou zahájit reklamační řízení. Pan starosta 

navrhuje vyčkat na názor odborníka - zahradníka, který přijede ke konzultaci.  

Pan Vlastimil Pešek ml. navrhuje důkladné projití a údržbu stávajících vysázených 

stromků ovocných alejí kolem naší obce, které se v minulosti zřídily z dotačních titulů. Pan 

starosta se zavazuje, že bude celou věc řešit současně s realizací a výsadbou nové aleje na 

Vratkově a dohlídne, aby byly všechny stromy ostříhány, ošetřeny a poškozené nahrazeny 

novými. 

Pan Vlastimil Pešek ml. navrhuje protáhnout svodnice na rekonstruované lesní cestě 

směrem k řece Chrudimce a to až do pole o cca 1m. Tím by docházelo k plynulému odtékání 

naplavené dešťové vody mimo cestu do pole a minimalizovalo by se tak vymílání podloží.     

Byla znovu otevřena diskuze na téma obecního zaměstnance, který by zajišťoval údržbu  

a sekání obecní zeleně, lesní výsadbu a další údržbářské práce v obci.  
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11) Závěr 

 

Pan starosta se ještě dotázal přítomných zastupitelů, včetně hostů, jestli mají další 

příspěvek do diskuze. Jelikož nikdo žádný další neměl, poděkoval všem přítomným za účast.  

Zasedání bylo ukončeno dne 14. 7. 2020 v 18:25 hodin.  

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Ležák     Ověřili: Mgr. Libor Čapek 

 

 

 

 

Starosta: Zdeněk Gerstner                      Milan Vidourek 

   

 

 

V Rušinově dne 14. 7. 2020    

   

 

 

Vyvěšeno dne: 20. 7. 2020     

 

 

 

Sejmuto dne:  


