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

Výpis zápisu z 29. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 29. 6. 2021 od 17:00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3
Přítomni: (4) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Milan Vidourek, Milan Čapek
Omluveni: Mgr. Libor Čapek, Bohuslav Klepač
Hosté: Václav Procházka
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Ověřovatelé zápisu: Milan Vidourek
Milan Čapek
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola minulých usnesení
Rozpočtové změny
Závěrečný účet obce za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020, Opatření k nápravě
6) Účetní závěrka obce Rušinov za rok 2020
7) Návrh nájemní smlouvy nebytových prostor v obecní budově č. p. 46
8) Žádost
9) Různé
a) Smlouva o poskytnutí dotace Informační a komunikační technologie 2021
b) Žádost SDH Rušinov o finanční příspěvek na pouťovou zábavu 31. 7. 2021
c) Návrh na poskytnutí finančního daru obcím postiženým tornádem na
Břeclavsku a Hodonínsku
d) Žádost o stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s.
10) Diskuze
11) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné
zastupitele obce (dále jen ZO) a hosta na zasedání zastupitelstva. Podle počtu přítomných
zastupitelů (4) shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným a přečetl zastupitelům a hostovi
body programu. Požádal ZO o jejich vyjádření k programu, případnému doplnění programu o
další body. Bylo navrženo doplnit program zasedání 9) Různé o body a), b), c) a d). Starosta
navrhnul schválit program zasedání.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2021/29.6
ZO schvaluje program jednání.

1

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka (dále jen místostarosta) a jako
ověřovatele zápisu pány Milana Vidourka a Milana Čapka.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2021/29.6
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Za měsíc květen bylo prodáno a vyfakturováno 511 m3 smrkové kulatiny z obecních lesů
v celkové hodnotě cca 1.300.000,- Kč. Obci Rušinov přišla k úhradě faktura za těžbu v obecních
lesích harvestorovou technikou cca 402.000,- Kč. Dále bylo odvezeno 162m3 smrkové kulatiny
a 138 m3 palivového dřeva. Na podzim letošního roku bylo objednáno 5.000 ks sazenic smrku
ztepilého. V obecních lesích bylo tento rok již vysázeno 5.000 ks buků, 1.000 ks smrku
ztepilého.
K rekonstrukci komunikace na Nohavici bylo řečeno, že probíhá podepisování směnných
smluv pozemků.
Pánové starosta s místostarostou byli dne 18. 5. 2021 v Brně podepsat dohodu o dotaci v sídle
SZIF. V současné době se ještě řeší kolaudační souhlas, aby mohla být odeslána žádost
o vyplacení dotace prostřednictvím CSS Svazku obcí Podoubraví. Do budoucna je plánováno
zhotovit před novou garáží asfaltový povrch.
Rekonstruované hřiště bylo pro veřejnost otevřeno v pátek dne 4. 6. 2021.
V brzkých ranních hodinách dne 29. 5. 2021 byla neznámými pachateli v naší obci pokácena
Májka. Při jejím pádu došlo k poškození oplocení a zároveň zavlažovacího systému
rekonstruovaného hřiště. Policii ČR byla oznámena škoda ve výši 5.000,- Kč. Dne 22. 6. 2021
bylo naše oznámení v souladu s § 74 odst. 2 zákona číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Montáž zabezpečovacího systému na OÚ proběhne během měsíce července 2021. Kamerový
systém je ve zkušebním provozu od měsíce května 2021.
Z obecní budovy č. p. 46 byly přestěhovány knihy do budovy obecního úřadu č. p. 3.
ZO bere na vědomí.
4) Rozpočtové změny
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a 3/2021, schválené starostou a změny rozpisu č.
1-6 /2021.
V tom např.:
Navýšení položky 5172 ve výši 33.000,- Kč na pořízení passportu hřbitova.
Navýšení položky 6122 ve výši 142. 000,- Kč na pořízení kamerového systému.
Navýšení položky 6130 ve výši 15.076,- Kč na nákup pozemků dle směnné a kupní smlouvy.
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Byly navrženy změny rozpočtu - povýšení daňových příjmů a následně výdajů skupiny 6
upraveného rozpočtu ve výši 346.940,- Kč, kterou tvoří daň z příjmu právnických osob za obce
za zdaňovací období roku 2020.
Navýšení příjmu z prodeje kůrovcového dřeva o 1.500.000,- Kč oproti původnímu rozpočtu. Ve
výdajích použito na platbu DPH položce 5362 v částce 750.000,- Kč, 350.000,- Kč na rezervu
položka 5901 a 400.000,- Kč položce 6901.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2021/29.6
ZO schvaluje změny rozpočtu.
5) Závěrečný účet obce za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2020, Opatření k nápravě
ZO předložilo k projednání a schválení Závěrečný účet obce Rušinov za rok 2020
včetně Zprávy o přezkumu hospodaření. Návrh Závěrečného účtu byl řádně zveřejněn na
úředních deskách a to v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Rušinov za rok 2020 a Závěrečný
účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření, a to s výhradou. Zároveň schvaluje přijetí
opatření k nápravě nedostatků, které je přílohou zápisu a bude zasláno na Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor kontroly v zákonné lhůtě do 15 dní po projednání v ZO.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2021/29.6
ZO návrh schvaluje.
6) Účetní závěrka obce Rušinov za rok 2020
ZO předložilo k projednání a schválení účetní uzávěrku obce Rušinov k 31. 12. 2020, tj.
přehled hospodaření, účetní výkazy k 31. 12. 2020, inventarizační zprávu k 31. 12. 2020, Zprávu
o výsledku finančních kontrol za rok 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Účetní uzávěrku obce Rušinov sestavenou k 31. 12. 2020 včetně
výsledku hospodaření, tj. přehled hospodaření, účetní výkazy k 31. 12. 2020, inventarizační
zprávu k 31. 12. 2020, zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2020.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2021/29.6
ZO návrh schvaluje.
7) Návrh nájemní smlouvy nebytových prostor v obecní budově č.p. 46
Na minulém zasedání dne 11. 5. 2021 byla schválena žádost o pronájem nebytových prostor
v obecní budově č. p. 46. Záměr o pronájmu byl vyvěšen od 12. 5. do 31. 5. 2021. Byl sepsán
návrh nájemní smlouvy, ve kterém je kromě nájemného ošetřena zároveň platba energií
z odečítacích hodin v pronajaté místnosti. Výše nájmu ponechána ve výši 200,- Kč měsíčně.
Návrh smlouvy byl předložen zastupitelům.
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Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2021/29.6
ZO návrh nájemní smlouvy schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8) Žádost
Dne 15. 6. 2021 obdržel Obecní úřad v Rušinově písemnou žádost o povolení pořádání
veřejné akce o víkendu 20. 8. – 22. 8. 2021. Žadatel uvádí, že v těchto dnech bude mít pronajatý
obecní prostor okolo hřiště a obecní nádrže, kde bude pořádat setkání příznivců motorek spojené
s večerní hudební produkcí. V žádosti se osobně zaručuje, že v době od 02:00 do 06:00 hodin
bude dodržet noční klid. Bylo navrženo povolit pořádání akce v termínu 20. 8. 2021 – 22. 8.
2021 s přísným dodržením zákazu vjezdu kolem hřiště směrem nahoru k hlavní komunikaci.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2021/11.5
ZO návrh schvaluje.
9) Různé
a) Smlouva o poskytnutí dotace Informační a komunikační technologie 2021
ZO byla předložena smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Informační
a komunikační technologie 2021 mezi Krajem Vysočina a obcí Rušinov. Obci bude poskytnuta
dotace na pořízení passportu hřbitova pro usnadnění evidence hrobů na obecním hřbitově.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2021/11.5
ZO smlouvu schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
b) Žádost SDH Rušinov o finanční příspěvek na pouťovou zábavu 31. 7. 2021
Velitelem SDH Rušinov byla na OÚ Rušinov předložena žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na organizaci pouťové zábavy, která se bude konat dne 31. 7. 2021. Byla navržena
výše příspěvku 5.000,- Kč.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2021/11.5
ZO návrh schvaluje.
c) Návrh na poskytnutí finančního daru obcím postiženým tornádem na Břeclavsku
a Hodonínsku
Bylo navrženo zaslat finanční příspěvek ve výši 14.000,- Kč 7 postiženým obcím na jejich
transparentní účty. Jedná se o obce Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Hodonín Bažantnice,
Týnec, Tvrdonice a Mikulčice. Každé ze jmenovaných obcí bude zaslána částka 2.000,- Kč.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 10/2021/11.5
ZO návrh schvaluje.
d) Žádost o stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Obec Rušinov obdržela žádost o stanovisko ke stavbě „IE-12-2008839, Horní Bradlo –
Modletín, VN3832-3852 – vn“ od společnosti ČEZ Distribuce a.s., ve které se jedná o novou
výstavbu elektrického vedení, která povede pod zemí.
Bylo navrženo zaslat společnosti ČEZ Distribuce a.s. souhlasné stanovisko.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2021/11.5
ZO návrh schvaluje.
10) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Pan starosta předal svoje poznatky ze setkání
starostů na valné hromadě Svazku obcí Podoubraví konané dne 10. 6. 2021. Informoval, že dne
4. 9. 2021 proběhne oslava 20. výročí založení Svazku obcí Podoubraví v Libici nad Doubravou.
11) Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem hezké období letních
dovolených a ukončil zasedání dne 29. 6. 2021 v 18:10 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Milan Vidourek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Milan Čapek

V Rušinově dne: 30. 6. 2021

Vyvěšeno dne: 2. 7. 2021

Sejmuto dne: 20. 7. 2021
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