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

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 26. 1. 2021 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
Omluveni: Klepač Bohuslav
Hosté: Ing. Zuzana Kolářová
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Ověřovatelé zápisu: Milan Čapek
Mgr. Libor Čapek
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola minulých usnesení
Rozpočtová opatření
Inventura majetku obce
Výběrové řízení pro obecní traktůrek na sečení trávy
Diskuze
Závěr

1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné
zastupitele obce (dále jen ZO) na prvním zasedání v kalendářním roce 2021. Podle počtu
přítomných zastupitelů (5) shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným a přečetl body
programu. Vyzval ZO k připomínkám k programu, případnému doplnění programu o další body
a jeho samotné schválení. Bez připomínek.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2021/26.1
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.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2021/26.1
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.

1

3) Kontrola minulých usnesení
Za uplynulé období byla prodána smrková kulatina z obecních lesů v množství cca 160 m3 ve
4 metrových délkách. Došlo však k poškození obecní lesní cesty, která byla dříve
rekonstruovaná. Cestu poškodil dopravce zřejmě svým nákladním vozem. Bude se řešit náprava
vzniklého poškození cesty.
Probíhá zimní údržba obce plužením komunikací.
Byla nahlášená pojistná událost - rozbitá okna na obecní budově č. p. 3 vlivem
povětrnostních podmínek.
Hřbitovní řád bude dále řešen.
Bylo znovu probíráno obecní hřiště a jeho zpřístupnění veřejnosti v následující sezoně. Bylo
připomenuto, že dodavatel se zavázal, že systém zavlažování dokončí do konce měsíce března
2021. Bude nutné trávník z kraje jarního období znovu posypat hnojivem. K otevření areálu
dojde, jakmile to povětrnostní podmínky a vládní protiepidemiologické nařízení dovolí.
ZO bere na vědomí.
4) Rozpočtová opatření
Paní hospodářka informovala ZO, že za uplynulé období proběhla změna rozpisu č. 11
a rozpočtová změna č. 4.
ZO bere na vědomí.
Plánovaný zůstatek finančních prostředků na obecních účtech byl 4.289.176,77,- Kč, skutečnost
však byla 3.783.093,78,- Kč. Bilance činí - 506.082,99,- Kč. Tento rozdíl bude pokryt snížením
rezerv, investiční rezerva bude snížena o částku 300.000 a neinvestiční rezerva bude ponížena o
206.082,99,- Kč. Dále by ještě obec měla obdržet dotaci do příjmů ve výši 300.000,- Kč na DA
pro JSDH, která měla být přijata od Kraje Vysočina již v roce 2020.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2021/26.1
ZO schvaluje snížení rezerv o částku - 506.082,99,- Kč.
5) Inventura majetku obce
Inventury byly zahájeny dne 29. 9. 2020 proškolením členů inventarizační komise. Bylo
vyhotoveno 45 inventurních soupisů, při inventarizaci nebyl zjištěn inventarizační rozdíl. Hlavní
inventarizační komise schválila vyřazení následujícího majetku. Z účtu 022 je to špalíkovač
dřeva a vysavač Vorwerk v celkové hodnotě 148.000,- Kč. Dále drobný majetek z účtu 902 –
nefunkční - kanistr, přilba a stěna předsíňová v hodnotě 969,- Kč. Pohledávky jsou v celkové
hodnotě 192.126,49,- Kč, převážnou část pohledávek tvoří prodej dřeva. Fakturace proběhla ke
konci roku 2020 se splatností v lednu 2021. Zůstatky na účtech činí 3.783.093,78,- Kč. Obci
zbývá splatit úvěr ve výši 1.555.544,- Kč.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2021/26.1
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ZO schvaluje inventury majetku obce na základě inventarizační zprávy.
6) Výběrové řízení pro obecní traktůrek na sečení trávy
ZO na minulém jednání schválilo Usnesením č. 9/2020/14.12, že se bude v roce 2021
ucházet opět o krajskou dotaci z programu POV Kraje Vysočina. Dotace se využije pro koupi
dieselového traktůrku na sečení trávy v naší obci. Tento rok však kraj snížil výši dotace na
100.000,- Kč. Obec obdržela 3 cenové nabídky od 3 různých dodavatelů, všechny jsou na stroj
značky Wisconsin typ Piraňa W3651 a to od:
 ZDS s.r.o. Vochov nabídka ve výši 472.142 Kč včetně DPH,
 WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. Prostějov nabídka ve výši 477.914 Kč vč. DPH,
 Váňa Hybrálec s.r.o. nabídka ve výši 384.780 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení: Vybrat dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou a zhodnotit další kritéria dle
přílohy zápisu č. 1.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2021/26.1
ZO návrh schvaluje a navyšuje tímto o částku 40.000,- Kč obecní rozpočet na pořízení tohoto
traktůrku.
Paní Ing. Zuzana Kolářová v 17:56 hodin opouští zasedání.
7) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Pan starosta informoval přítomné zastupitele
o běžných provozních záležitostech obce. Pan místostarosta informoval, že bude tento rok nutné
připravit novou obecní vyhlášku, která se bude týkat komunálního odpadu.
8) Závěr
Zasedání bylo ukončeno dne 26. 1. 2021 v 18:11 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Milan Čapek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Mgr. Libor Čapek

V Rušinově dne 27. 1. 2021
Vyvěšeno dne: 1. 2. 2021
Sejmuto dne: 17. 2. 2021
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Příloha č. 1 k zápisu z 26. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Kritéria pro hodnocení výběru dodavatele traktůrky na sečení trávy
typ Wisconsin typ Piraňa W3651 Váňa Hybrálec s.r.o. :
Sociálně odpovědné zadávání
Uvedený traktor má velice jednoduché ovládání, tím pádem ho může obsluhovat i méně
kvalifikovaný pracovník a může se tímto do budoucna vytvořit buď částečné pracovní místo,
nebo umožní zaměstnat člověka z Úřadu práce s minimálním nárokem na zaškolení.
Environmentálně odpovědné zadávání
Sekací a mulčovací traktor W3651 Piraňa je vybaven japonským motorem Kubota. Tento
motor ve své třídě vykazuje nejmenší spotřebu pohonných hmot a minimum zplodin
vycházejících do ovzduší. Proto volba padla na tento stroj, jelikož minimálně zatěžuje životní
prostředí.
Inovace
Původní sekací traktor o stáří 8 let má pracovní záběr 90 cm a má vyklápěcí koš o objemu
80 l vyklápěný na zem. Nově zakoupený traktor má záběr 122 cm, vyklápění koše přímo na
vlečku o objemu 600 l. Tímto se výrazně zvýší produktivita práce, ušetří pohonné hmoty, čímž
odpadne manuální práce s nakládáním posečené hmoty ze země do vleku.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Milan Čapek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Mgr. Libor Čapek

V Rušinově dne 27. 1. 2021
Vyvěšeno dne: 1. 2. 2021
Sejmuto dne: 17. 2. 2021
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