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Výpis zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 

Datum a čas konání:  16. 11. 2020 od 17:00 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 

Neomluven: Bohuslav Klepač 

Hosté: Ing. Zuzana Kolářová (online) 

Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák  

Ověřovatelé zápisu: Milan Čapek 

           Mgr. Libor Čapek    

 

Program zasedání: 

 

1) Zahájení  

2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Kontrola minulých usnesení 

4) Žádost Diakonie Broumov 

5) Smlouva na zimní údržbu obce 

6) Návrh finančního daru 

7) Rozpočtová opatření 

8) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 

9) Návrh obecního rozpočtu na rok 2021 

10) Různé 

a) Žádosti 

11) Diskuze 

12) 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). 

 

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

 

Usnesení č. 1/2020/16.11 

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 Mgr. Libora Čapka.  
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Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/2020/16.11 

ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  

 

3) Kontrola minulých usnesení 

 

Oprava místní komunikace v Rušinově – Akce byla dokončena. OÚ Rušinov obdržel fakturu na 

celkovou částku 393.783,18,- Kč včetně DPH. 

 

Rekonstrukce garáže požární zbrojnice Rušinov – Byla položena střešní krytina a stavba se 

celkově dokončuje. Celá akce by měla být dokončena v měsíci listopadu 2020. Bude zpevněna i 

příjezdová cesta ke garáži. 

 

Žádost o vyřešení průjezdu motorových vozidel v obci Rušinov, přes komunikaci p. č. 332/1  

a 332/3 – Již bylo umístěno dopravní značení.   

 

Bylo probíráno rekonstruované hřiště. Doposud nebyly práce dokončeny. Nebylo nainstalováno 

zavlažovací čerpadlo, celkové dokončení zavlažování stále neproběhlo. Dále nebyly stále ještě 

umístěny sloupky na sítě. Dodavatel bude znovu urgován, nejprve ústně, poté písemně. 

Brigádnicky byly natřeny fotbalové branky. Koupila se síť a míč na volejbal a nohejbal.  

 

Provoz obecní prodejny bude dále pokračovat, zájem projevil nový provozovatel.  

 

ZO bere na vědomí. 

 

4) Žádost Diakonie Broumov 

 

Pan místostarosta informoval přítomné, že OÚ Rušinov obdržel dne 26. 10. 2020 emailem 

žádost od sociálního družstva Diakonie Broumov, která zajišťuje svážení textilu z kontejnerů  

a jeho další poskytnutí sociálně slabším občanům. Žádají tak o finanční dar, který by pomohl 

financovat provozní náklady k zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek. Bylo navrženo 

poskytnout finanční dar ve výši 1000,- Kč.   

 

Hlasování: pro: 2 (Gerstner, Ležák)  proti: 3 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/2020/16.11 

ZO návrh zamítá. 

 

5) Smlouva na zimní údržbu obce   

 

Obec Rušinov má v současné době sepsanou smlouvu na zimní údržbu obce s firmou 

Gravelit s.r.o.. Navrhuje se ponechat smlouvu v nezměněné podobě i na následující zimní 

období. 

 

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

 

Usnesení č. 4/2020/16.11 

ZO návrh schvaluje. 

 

6) Návrh finančního daru 
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Pan starosta navrhuje jako náhradu za předvánoční posezení seniorů, které bylo letos 

z důvodu vládních nařízení ohledně pandemie COVID-19 zrušeno, věnovat seniorům v naší obci 

finanční dar ve výši 500,- Kč společně s vánočním přáním.  

 

Hlasování: pro: 2 (Gerstner, Čapek M.) proti: 2 (Vidourek, Čapek L.) zdržel se: 1 (Ležák) 

 

Usnesení č. 5/2020/16.11 

ZO návrh na finanční dar neschvaluje, budou rozneseny vánoční přání do každého domu.  

 

7) Rozpočtová opatření 

 

ZO bere na vědomí  rozpočtové opatření  č. 3, které je  v kompetenci starosty. Jedná se  

o rozpuštění investiční rezervy na běžné výdaje - těžba v lese, věcné dary obyvatelům, platby 

DPH. 

 

V 17:39 hodin se online připojuje paní hospodářka Ing. Zuzana Kolářová. 

 

8) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2023 

 

Zastupitelstvo obce spolu s hospodářkou paní Ing. Zuzanou Kolářovou projednalo jednotlivé 

body střednědobého výhledu rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 - 2023 je následující: 

Saldo příjmů a výdajů činí 164.456,- Kč pro rok 2022 a 24.456,- Kč pro rok 2023. 

 

Viz. příloha Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2023. 

 

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

 

Usnesení č. 6/2020/16.11 

ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 - 2023. 

 

 

9) Návrh obecního rozpočtu na rok 2021 

 

Návrh obecního rozpočtu na rok 2021 je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový. 

Příjmy na rok 2021 činí 3.543.700,- Kč. Výdaje na rok 2021 činí 5.880.758,- Kč.  

Celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje o částku 2.337.058,- Kč. Schodek bude hradit 

obec zůstatkem na účtu z minulých let. Dále je obec povinna splácet úvěr  444.456,- Kč za rok. 

 

Viz. příloha Návrh rozpočtu na rok 2021. 

 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit, buď písemně ve lhůtě stanovené 

při jeho zveřejnění nejméně 15 dní, nebo ústně na dalším zasedání zastupitelstva obce, na kterém 

bude návrh rozpočtu projednáván. 

 

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

 

Usnesení č. 7/2020/16.11 

ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2021, který bude řádně zveřejněn ve stanovené lhůtě. 

 

Paní hospodářka Ing. Zuzana Kolářová se v 18:27 hodin odpojila od zasedání.  
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10) Různé  

 

a) Žádosti  

 

Obecní úřad obdržel elektronicky emailem dne 14. 11. 2020 2 žádosti. V první věci žadatel 

požaduje označení začátek a konec místní části Hostětinky cedulí. Tuto žádost bere ZO na 

vědomí a bude ji v budoucnu dále řešit společně s odborem dopravy. V druhé žádá umístění 

dopravní značky „POZOR ZVĚŘ“ ve vyznačeném úseku v již zmiňované místní části 

Hostětinky z důvodu častých případu srážky vozidla se zvěří. V tomto případě mu bude 

odpovězeno, že se tento dopravní úsek řídí pravidly silničního provozu a případnou srážku zvěře 

řeší místní myslivecký spolek a policie.  

 

Viz. přílohy Žádost o označení osady Hostětinky, Žádost o umístění cedule pozor zvěř. 

 

ZO bere na vědomí. 

  

11) Diskuze 

 

Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Probíralo se i tradiční rozsvěcení vánočního 

stromu. ZO se usneslo, že vzhledem k současným nařízením a pandemické situaci bude 

nejvhodnější, když se rozsvěcení stromku provede bez účasti veřejnosti a neproběhne ani tradiční 

lampionový průvod.  

Pan starosta a místostarosta seznámili členy ZO s běžnými provozními informacemi naší 

obce. Předběžný termín dalšího zasedání byl stanoven na pondělí 14. 12. 2020. 

 

12) Závěr 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno dne 16. 11. 2020 

v 18:50 hodin.  

 

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Ležák     Ověřili: Milan Čapek 

 

 

 

 

Starosta: Zdeněk Gerstner                      Mgr. Libor Čapek 

   

 

 

V Rušinově dne 16. 11. 2020    

   

 

Vyvěšeno dne: 18. 11. 2020  

 

 

Sejmuto dne:  


