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Výpis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 

Datum a čas konání:  11. 5. 2021 od 17:00 hodin 

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

Přítomni: (6) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek, Bohuslav 

Klepač, Milan Čapek 

Hosté:  Lukáš Klepač 

Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák  

Ověřovatelé zápisu: Milan Čapek 

            Mgr. Libor Čapek  

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení  

2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Kontrola minulých usnesení 

4) Revitalizace obecních rybníků 

5) Žádost  

6) Návrh smlouvy na směnu pozemků 

7) Pořízení softwaru Codexis Green 

8) Zpráva kontrolního výboru 

9) Dohoda o poskytnutí dotace 

10) Různé a) Odesílání odměn zastupitelům elektronicky na účet 

   b) Změna pracovního poměru hospodářky   

   c) Poskytování služeb sečení obecním traktůrkem 

11) Diskuze 

12) Závěr 

 

1) Zahájení  

 

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

zastupitele obce (dále jen ZO) a hosta na zasedání. Podle počtu přítomných zastupitelů (6) 

shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným a přečetl zastupitelům a hostům body 

programu. Požádal ZO o jejich vyjádření k programu, případnému doplnění programu o další 

body. Bylo navrženo doplnit program zasedání 10) Různé o body a), b) a c). Starosta navrhnul 

schválení programu zasedání. 

 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/2021/11.5 

ZO schvaluje program jednání. 

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka (dále jen místostarosta) a jako 

ověřovatele zápisu pány Milana Čapka a Mgr. Libora Čapka.  
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Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/2021/11.5 

ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  

 

3) Kontrola minulých usnesení 

 

Byl urgován vybraný dodavatel na kamerový systém a zabezpečení obecního úřadu. Dle 

informací zástupce firmy Coprosys – Leonet s.r.o. započnou instalační práce okolo dne 17. 5. 

2021. Dne 11. 5. 2021 byla zaplacena zálohová faktura 50.000,- Kč. Pan Mgr. Libor Čapek 

vstoupil do diskuze a navrhnul zvážit rozmístění kamer na budově obchodu z hlediska GDPR a 

doporučil ještě při instalaci prozkoumat zabíranou oblast.  

 

Dlužnou částku za pronájem prostoru v obecní budově č. p. 46 dlužník uhradil. V nejbližší 

době klíče od prostorů předá zástupcům obce.  

 

Probíhá těžba v obecním lese firmou Zelená Biomasa a.s. Bohdaneč a také jedním 

živnostníkem. Kulatina se průběžně expeduje. Od poloviny měsíce dubna 2021 bylo odvezeno  

a prodáno cca 640 m3 smrkové kulatiny.   

 

V měsíci květnu nastoupila obecní zaměstnankyně do naší obce. Obstarává úklid obce, 

údržbu obecních prostor, nebo výsadbu v lese. Vše dle pokynů pana starosty.   

 

ZO bere na vědomí.  

 

4) Revitalizace obecních rybníků 

 

Na minulém zasedání bylo probíráno právní zastupování obce ve věci rekultivace obecních 

rybníků a podání žádosti o dotaci. Pan JUDr. Ondřej Málek nám podal svoje stanovisko 

v elektronické poště. Píše se v něm, že firma AXIOM engineering s.r.o. nepodala žádost  

o dotaci, jelikož neměla vyřízené stavební povolení navzdory tomu, že má ve smlouvě napsáno, 

že zařídí všechny potřebné přílohy. Bylo navrženo od smlouvy neodstupovat a urgovat firmu 

AXIOM engineering s.r.o., aby podala žádost o dotaci na rekultivaci obecních rybníku 

v Rušinově a v Modletíně.  

 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 3/2021/11.5 

ZO návrh schvaluje.  

 

5) Žádost  

 

Dne 26. 4. obdržel OÚ Rušinov elektronicky žádost o pronájem nebytových prostor v obecní 

budově č. p. 46 od mladíka, který by chtěl místnost využívat s kamarády jako klubovnu.   

Bylo navrženo ošetřit v případné budoucí nájemní smlouvě spotřebu elektrické energie  

a namontovat do prostoru odečítací hodiny, ponechat výši nájemného 200,- Kč měsíčně. Prostor 

by se nesměl pronajímat 3. osobě. Navrhuje se přestěhovat knihovnu na Obecní úřad do budovy 

č. p. 3. Nejdříve se však musí vyvěsit záměr pronájmu obecních nebytových prostor, který musí 

viset minimálně 15 dní. 

 

Hlasování: pro: 5 proti: 1 (Klepač) zdržel se: 0  
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Usnesení č. 4/2021/11.5 

ZO návrh schvaluje.  

 

6) Návrh smlouvy na směnu pozemků 
  

Paní JUDr. Marie Teuflová z Chotěboře vypracovala návrh smlouvy směnné a kupní mezi 

obcí Rušinov a celkem 16 majiteli pozemků. Jedná se o směnu a odkup pozemků, aby se 

narovnaly majetkoprávní vztahy kolem obecní komunikace vedoucí do osady Nohavice. 

Pozemky se budou vykupovat za cenu obvyklou viz návrh smlouvy.  

 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 5/2021/11.5 

ZO návrh smlouvy schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

7) Pořízení softwaru Codexis Green 

 

Pan starosta s místostarostou informovali přítomné, že zakoupili na OÚ softwarový modul, 

který obsahuje veškerou podporu co se práva, zákonů, vyhlášek a nařízení týče. Zahrnuje  

i veškeré šablony smluv a dalších úředních listin. Předplatné na 3 roky činí 36.300,- Kč včetně 

DPH.  

 

ZO bere na vědomí.   

 

8) Zpráva kontrolního výboru 

 

Na minulém zasedání byla projednána žádost od pana Vlastimila Peška. Celou věc prošetřil 

kontrolní výbor, jehož zprávu přednesl jeho předseda pan Milan Čapek. Celá zpráva je 

k nahlédnutí na Obecním úřadě v Rušinově.  

Obecní hřiště se otevře veřejnosti v 20. kalendářním týdnu roku 2021, pokud to vládní 

opatření dovolí.  

 

Návrh usnesení: ZO akceptuje zprávu kontrolního výboru. Na základě provedeného šetření není 

patrné, že došlo ze strany pana starosty k porušení pravomoci veřejného činitele. ZO přijímá 

závěry a doporučení k nápravě. V případné další komunikaci s dodavatelem bude postupováno 

písemnou formou.  

 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 6/2021/11.5 

ZO návrh schvaluje.  

 

9) Dohoda o poskytnutí dotace 

 

ZO byla předložena dohoda o poskytnutí dotace na Rekonstrukci garáže požární zbrojnice 

mezi obcí Rušinov a Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF). Dohoda bude 

podepsána v Brně, kde pan starosta s místostarostou předloží potřebné dokumenty. Žádost bude 

podána zástupkyní M.A.S. Podhůří Železných hor o.p.s., která obci celou věc pomáhala 

zpracovávat. Žádost se bude hodnotit podle různých kritérií, která byla zkontrolována a bodové 

hodnocení je nastavené tak, abychom ho mohli splnit.  

 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0  

Usnesení č. 7/2021/11.5 
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ZO návrh dohody schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

10) Různé 

 

a) Odesílání odměn zastupitelům elektronicky na účet 

 

Paní hospodářka informovala zastupitele, že je ochotna zasílat odměny zastupitelům 

elektronicky převodem na účet. V případě zájmu jí musí dotyčný nahlásit svoje číslo účtu.  

 

ZO bere na vědomí.  

 

b) Změna pracovního poměru hospodářky 

 

Vedení účetnictví bude od 1. 6. 2021 nadále provádět paní. Ing. Zuzana Kolářová na základě 

dohody o pracovní činnosti se zachováním čisté mzdy. 

 

ZO bere na vědomí.  

 

c) Poskytování služeb sečení obecním traktůrkem 

 

Otevřela se diskuze na téma sekání službou novým obecním traktůrkem zn. Wisconsin 

Piraňa. Byla navržena cena za motohodinu 605,- Kč včetně DPH. Objednávky se budou přijímat 

osobně na OÚ a vyřizovat je bude starosta, případně místostarosta.  

 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 8/2021/11.5 

ZO schvaluje poskytování služeb sečení obecním traktůrkem za 605,- Kč včetně DPH za 

motohodinu. 

 

11) Diskuze 

 

Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Bylo poděkováno místnímu sboru hasičů za 

výsadbu stromků v obecních lesech. Termín dalšího zasedání je stanoven předběžně na konec 

měsíce června 2021. 

 

12) Závěr 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání dne 11. 5. 2021 v 18:12 

hodin.  

 

Zapsal: Ing. Aleš Ležák     Ověřili: Milan Čapek 

 

 

Starosta: Zdeněk Gerstner                      Mgr. Libor Čapek 

   

 

V Rušinově dne 13. 5. 2021    

 

Vyvěšeno dne 17. 5. 2021  

 

Sejmuto dne:  


