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

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 29. 9. 2020 od 16:30 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3
Přítomni: (6) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek, Milan
Čapek, Bohuslav Klepač
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Ověřovatelé zápisu: Milan Vidourek
Bohuslav Klepač
Program zasedání:
Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola minulých usnesení
Rozpočtová opatření
Kupní smlouva k pozemku p. č. 62 k. ú. Rušinov
Směna pozemků
Záměr pronájmu obecního obchodu
Plánované kulturní akce v obci
Různé
a) Plán inventur obecního majetku pro rok 2021
10) Diskuze
11) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné
zastupitele obce (dále jen ZO). Podle počtu přítomných zastupitelů (6) 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).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2020/29.9
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 Vidourka a pana Bohuslava Klepače.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2020/29.9
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ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Oprava místní komunikace v Rušinově – V pátek dne 25. 9. 2020 bylo zhotoven konečný
asfaltový povrch komunikace kolem hasičské zbrojnice a obecní garáže finišerem. V pondělí dne
29. 9. 2020 byla akce kompletně dokončena provedením krajnic. Akci provedla firma KSÚS pro
Vysočinu. Kraj Vysočina žádost o dotaci z programu POV schválil v celkové výši 127.000,- Kč.
Rekonstrukce garáže požární zbrojnice Rušinov – Práce dále probíhají, je hotová hrubá stavba,
včetně vazby krovů střešní konstrukce. Pan Ladislav Marek provádí stavební dozor. S jeho
asistencí byla s realizující firmou dohodnuta cena víceprací, která činí 13.993,- Kč a bude
potvrzena Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo. O dodatku bude informována firma, která
zpracovává dotaci. Rekonstrukci provádí firma Zdeněk Kolouch z Chotěboře. Celá akce by měla
být dokončena v měsíci listopadu 2020.
Změna číslo 2 ÚP obce Rušinov nabyla dne 16. 9. 2020 právní moci a OÚ Rušinov obdržel
aktualizovanou dokumentaci. Firma Konsorcium KH Semper si vyúčtovala za úpravu
dokumentace 6.087,50,- Kč. Bylo navrženo o ceně dále jednat, jelikož celá skutečnost, kvůli
které byla vyvolána změna č. 2, nevznikla zaviněním obce.
Žádost o vyřešení průjezdu motorových vozidel v obci Rušinov, přes komunikaci p. č. 332/1
a 332/3 – Pan starosta informoval, že je celá věc v řešení s dopravní policií a za pomoci
silničního správního úřadu na MěÚ v Chotěboři bude zpracována dokumentace pro usazení 2
značek zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí na povolení OÚ Rušinov, nebo dle doporučení.
Bylo probíráno rekonstruované hřiště. V současné době se dokončuje systém zavlažování. Budou
natřeny fotbalové branky a osazeny novými sítěmi. Hřiště bude připraveno i na ostatní míčové
hry, jako např. volejbal, nohejbal. Bude zakoupena síť a míče na dané sporty. S ohledem na
počasí bude hřiště v nejbližší době otevřeno a zpřístupněno.
ZO bere na vědomí.
4) Rozpočtová opatření
Paní hospodářka informovala ZO o změně rozpisu č. 5 ze dne 3. 6. 2020, č. 6 ze dne 3. 8.
2020 a č. 7 ze dne 11. 8. 2020, které jsou v kompetenci starosty.
ZO bere na vědomí.
5) Kupní smlouva k pozemku p. č. 62 k. ú. Rušinov
Tento bod byl již schválen Usnesením č. 10/2020/27.4. ÚZSVM zaslal návrh kupní smlouvy
pozemku p. č. 62 k. ú. Rušinov o celkové výměře 72m2. Kupní cena pozemku byla soudními
znalci odhadnuta na 10.000 Kč,-. Bylo navrženo pozemek odkoupit za tuto cenu odkoupit
a celou záležitost tak uzavřít. V opačném případě by obec musela platit každý rok nájem za
užívání pozemku, na kterém je postavena autobusová čekárna.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2020/29.9
ZO návrh schvaluje a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
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6) Směna pozemků
Na minulém zasedání bylo schváleno Usnesení č. 10/2020/25.8. Záměr pozemků p. č.
195/22 a p. č. 196/6 k. ú. Rušinov byl řádně vyvěšen dle platné legislativy ve stanovené lhůtě
a nebyly podány žádné námitky.
Hlasování: pro: 0 proti: 5 zdržel se: 1 (Gerstner)
Usnesení č. 4/2020/29.9
ZO směnu pozemků neschvaluje.
Byla vznesena námitka, že by bylo vhodnější pozemek p. č. 195/22 k. ú. Rušinov odkoupit
do vlastnictví obce. Dále bylo navrženo, že stávající obecní pozemek p. č. 196/6 k. ú. Rušinov by
bylo do budoucna vhodné využít jako skladiště kontejneru na bioodpad a přemístit sem i další
uskladněný materiál kolem hřiště.
7) Záměr pronájmu obecního obchodu
Pan Jiří Linhart zaslal dne 4. 9. 2020 písemně výpověď z nájemní smlouvy nebytových
prostor č. p. 46 Rušinov. Jedná se o prostory obecní prodejny. Pan starosta obchod osobně
navštívil a nabídl provozovateli snížení nájmu, s prosbou, aby pan Linhart ve své prodejní
činnosti pokračoval. Ten však odmítl. Z toho důvodu byl zveřejněn záměr pronájmu, který byl
rovněž inzerován a byl rozeslán mezi členské obce SVOP, do chotěbořského měsíčníku Echo
a do cukrárny k Májům v Chotěboři. Se současným provozovatelem bude i nadále jednáno pro
zachování jeho činnosti.
ZO bere na vědomí.
8) Plánované kulturní akce v obci
Vzhledem k současné pandemické situaci kolem šíření nemoci COVID - 19 bylo navrženo
akce Setkání seniorů, Mikulášská pro děti a Vánoční koncert v roce 2020 nepořádat. Jedná se
především o bezpečnost spoluobčanů a budoucí možná vládní nařízení.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2020/29.9
ZO návrh schvaluje.
9) Různé
a) Plán inventur obecního majetku pro rok 2021
Starosta schválil plán inventur na rok 2021, složení inventarizační komise zůstává ve stejném
složení jako v roce 2020. Předsedou inventurní komise byl jmenován pan Milan Vidourek. Pan
starosta rozdělil jednotlivé úseky inventur mezi následující členy ZO:
 Pan Mgr. Libor Čapek provede inventuru v místním pohostinství.
 Pan Milan Vidourek provede inventuru v obchodě se smíšeným zbožím.
 Pan starosta a místostarosta provedou inventuru hasičské zbrojnice, obecní garáže,
obecního úřadu v č. p. 3.
Členové inventurní komise byli proškoleni o průběhu inventur majetku obce.
Viz. příloha Plán inventur.
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Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2020/29.9
ZO schvaluje plán inventur obecního majetku pro rok 2021.
10) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Bylo navrženo přestěhovat obecní
knihovnu z budovy prodejny do rekonstruované budovy č. p. 3. Pan starosta a místostarosta
seznámili členy ZO s běžnými provozními informacemi obce.
11) Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno dne 29. 9. 2020
v 18:30 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Milan Vidourek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Bohuslav Klepač

V Rušinově dne 29. 9. 2020
Vyvěšeno dne: 5. 10. 2020

Sejmuto dne:
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