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

Výpis z 25. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 14. 12. 2020 od 17:30 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
Hosté: Ing. Zuzana Kolářová
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Ověřovatelé zápisu: Milan Vidourek
Mgr. Libor Čapek
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola minulých usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Schválení příspěvku Českému svazu včelařů ZO Chotěboř
6) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 – 2023
7) Schválení obecního rozpočtu na rok 2021
8) Geoportál pro obecní hřbitov
9) Hodinové sazby DPP na rok 2021, možnost zastupitelů pracovat na DPP
10) Různé
a) Smlouva o věcném břemenu s ČEZ Distribuce a.s.
b) Zakoupení obecního traktůrku na sečení trávy
c) Dotazy občana naší obce
11) Diskuze
12) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné
zastupitele obce (dále jen ZO) na posledním zasedání v roce 2020. 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) až c).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2020/14.12
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 Mgr. Libora Čapka.
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Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2020/14.12
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Rekonstrukce garáže požární zbrojnice Rušinov – stavba byla dokončena a předána
dodavatelem dne 2. 12. 2020. Do garáže byl již zaparkován nový dopravní automobil JSDH
Rušinov.
Obecní lesy, prodej dřeva – bylo prodáno cca 70 m3 kulatiny smrkového dřeva a cca 6m3
palivového dřeva. Naší obec oslovila firma pro dlouhodobější spolupráci pro výkup dřeva a úklid
lesa po těžbě.
V 17:34 hodin přichází paní hospodářka Ing. Zuzana Kolářová.
Obecní úřad Rušinov obdržel fakturu za výsadbu ovocných stromů podél obecních cest na
Vratkově 71.963,54,- Kč včetně DPH.
Pan starosta podal přítomným žádost revokovat usnesení č. 5/2020/16.1 z minulého
zasedání. Jednalo se v něm o finanční příspěvek důchodcům v naší obci před Vánoci. Starosta
navrhuje nové hlasování o vyplacení příspěvku ve výši 500,- Kč.
Hlasování: pro: 3 proti: 2 (Vidourek, L. Čapek) zdržel se: 1 (Ležák)
Usnesení č. 3/2020/14.12
ZO návrh neschvaluje.
4) Rozpočtová opatření
Paní hospodářka informoval ZO, že za uplynulé období není žádné rozpočtové opatření.
ZO bere na vědomí.
5) Schválení příspěvku Českému svazu včelařů ZO Chotěboř
Obec Rušinov obdržela žádost o finanční dar od Českého svazu včelařů ze ZO Chotěboř ve
výši 3.000,- Kč. Bylo navrženo poskytnout finanční dar ve výši 1.500,- Kč.
Hlasování: pro: 3 proti: 2 (Klepač, Čapek M.) zdržel se: 1 (Vidourek)
Usnesení č. 4/2020/14.12
ZO návrh neschvaluje.
6) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 – 2023
Ke střednědobému výhledu na roky 2022 - 2023 nebyly vzneseny žádné připomínky, byl
tedy ZO schválen v nezměněné podobě.
Viz. příloha Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 5/2020/14.12
ZO schvaluje střednědobý výhled na roky 2022 - 2023.
7) Schválení obecního rozpočtu na rok 2021
V zákonem stanovené lhůtě, kdy byl Návrh rozpočtu obce na rok 2021 zveřejněn, a to dne
18. 11. 2020, do jeho schválení došlo ke změnám u příjmů i výdajů a přesunu částek v rozpisu
rozpočtu na základě upřesněných a do té doby neznámých informací. Rozpočet je schválen
v nové výši.
Viz. příloha Rozpočet obce Rušinov na rok 2021.
Příjmy celkem 3.543.700,- Kč.
Celkové výdaje 5.880.758,- Kč.
Rozpočet je schválen jako schodkový, celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje o částku
2.337.058,- Kč. Schodek obec Rušinov bude hradit finančními prostředky z minulých let. Obec
splácí úvěr ve výši 444.456,- Kč za rok.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2020/14.12
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021.
8) Geoportál pro obecní hřbitov
Paní hospodářka Ing. Zuzana Kolářová informovala přítomné zastupitele o schůzce, kterou
měla se zástupcem firmy Gepro panem Ing. Martinem Jindrou. Ten pracuje na rozšíření
obecního geoportálu, které zahrnuje evidenci obecního pohřebiště v Modletíně. Rozšíření bylo
schváleno v roce 2019 usnesením č. 3/2019/10.12. Dále paní hospodářka podotknula, že bude
v budoucnu nutné aktualizovat obecní hřbitovní řád a s nájemci sepsat nové nájemní smlouvy.
Budou zjištěny další informace z okolních obcí a celá věc bude postoupena k dalšímu jednání.
ZO bere na vědomí.
9) Hodinové sazby DPP na rok 2021, možnost zastupitelů pracovat na DPP
Bylo navrženo ponechat výši hrubé mzdy na částce 120,- Kč / hod.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2020/14.12
ZO návrh schvaluje.
Pan starosta dále navrhuje, aby mohli zastupitele obce pracovat i v roce 2021 na dohodu
o provedené práci pro obec Rušinov.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2020/14.12
ZO návrh schvaluje.
Paní Ing. Zuzana Kolářová v 18:20 hodin opouští zasedání.
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10) Různé
b) Zakoupení obecního traktůrku na sečení trávy
Bylo navrženo se v roce 2021 ucházet o krajskou dotaci z programu POV Kraje
Vysočina ve výši 127.000,- Kč, která by se využila pro koupi dieselového traktůrku na sečení
trávy v naší obci. Celková cena traktůrku by se měla pohybovat kolem cca 350.000,- Kč bez
DPH.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2020/14.12
ZO návrh schvaluje.
a) Smlouva o věcném břemenu s ČEZ Distribuce a.s.
Obecní úřad Rušinov obdržel Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti od
společnosti ČEZ Distribuce a.s., č. IV-12-2020326/VB/01, název stavby je Rušinov, Modletín,
č.p. 7, Benediktus, KNN. ZO schválilo v minulosti smlouvu o smlouvě budoucí usnesením
č. 4/2020/26.5.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2020/14.12
ZO smlouvu schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
c) Dotazy občana naší obce
Dne 9. 12. 2020 byla na Obecní úřad osobně doručena občanem naší obce písemná žádost
o projednání několika věcí, tykajících se dění v naší obci. Celá věc byla projednána
zastupitelstvem obce Rušinov. Využití obecního rozhlasu je vždy za účelem sdělit občanům
nějakou aktuální informaci. Pokud není příslušná informace podána na úřad včas, není potom co
sdělovat. Veškeré informace týkající se veřejných zakázek v naší obci byly zveřejněné
v zápisech z předchozích zasedání a jsou i nadále k vidění na profilu zadavatele na adrese
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-rusinov_3661/. Předpokládaný termín
zpřístupnění fotbalového hřiště je na jaře 2021 v závislosti na aktuálních vládních
protiepidemických nařízeních a aktuálních klimatických podmínkách. Co se týče připomínky
k přeplněným kontejnerům na sklo, tak byla urgována firma pro vyvážení tříděného odpadu a ta
přislíbila co nejdříve kontejnery vyvézt. Klika na hřbitově bude opravena zámečníkem,
požadavek k nové instalaci přívodu vody na toaletách v hospodě byl již předán místnímu
instalatérovi a práce budou co nejdříve provedeny.
ZO bere na vědomí.
11) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Bylo ještě otevřeno téma dokončení
zbývajících prací na obecním fotbalovém hřišti. Zbývá dokončit zavlažování, v řešení je ještě
výběr vhodného čerpadla a doporučení specializované firmy. Dále potom zhotovit ukotvení
a záslepky pro sloupy na sítě určené pro míčové hry jiné než kopaná. Pan Bohuslav Klepač
přislíbil, že se celá věc uzavře do konce měsíce března 2021, aby se tak na jaře mohlo hřiště
zpřístupnit veřejnosti. Dále pan Klepač informoval o svém plánu prodloužit obecní kanalizaci
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nad jeho pozemek. O tomto bodu bylo již v minulosti jednáno ZO a bylo dohodnuto, že zemní
práce si bude pan Klepač realizovat a hradit sám a obec uhradí materiál – potrubí.
12) Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim bohatého Ježíška, šťastný
Nový rok, hlavně hodně zdraví a pokud možno, vyhnout se koronaviru.
Zasedání bylo ukončeno dne 14. 12. 2020 v 18:50 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Milan Vidourek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Mgr. Libor Čapek

V Rušinově dne 17. 12. 2020
Vyvěšeno dne: 18. 12. 2020

Sejmuto dne:
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