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

Výpis z 31. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 2. 11. 2021 od 17:00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3
Přítomni: (6/5) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Milan Vidourek, Milan Čapek, Mgr. Libor
Čapek, Bohuslav Klepač (opustil zasedání v 18:33 hodin po projednání bodu č. 8)
Hosté: Michal Pešek, Alena Procházková, Kateřina Holcnerová, Petr Provazník, Jiří Filip,
Vlastislav Čapek, Ing. Zuzana Kolářová
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek
Program jednání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola minulých usnesení
4) Rozpočtové změny
5) Prodej obecní káry za traktor
6) Pronájem obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Rušinov
7) Žádost o finanční dar včelaři Chotěboř
8) Smlouva na zimní údržbu obce
9) Návrh obecního rozpočtu na rok 2022
10) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 – 2024
11) Návrh obecní závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
12) Záměr prodeje a nákupu komunální techniky
13) Žádost o pronájem obecního pozemku
14) Plánované kulturní akce v obci
15) Diskuze
16) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné
zastupitele obce (dále jen ZO) a hosty na zasedání zastupitelstva. 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 přesunout body 9) a 10) na konec jednání. Starosta navrhl schválit
program zasedání.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2021/2.11
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
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Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka (dále jen místostarosta) a jako
ověřovatele zápisu pány Mgr. Libora Čapka a Milana Vidourka.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2021/2.11
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Bylo objednáno přehledové zrcadlo, které bude umístěno naproti výjezdu ze spojovací ulice
směrem od hřiště na hlavní silnici poblíž obecního úřadu. Hlavním důvodem, jak již bylo
zmíněno, je přehled provozu a bezpečnost při vyjíždění z vedlejší komunikace. Cena se pohybuje
kolem 6.000,- Kč. Bylo namítnuto, aby se doplnilo zrcadlo i k výjezdu z obecní komunikace
„alejkou“ od domu Šimonových naproti bytovce. Bude dále prověřeno a zjištěny možnosti
umístění zrcadla.
Na OÚ byl doručen nabídkový katalog městského mobiliáře. Z něj bude vybrána nová
čekárna k pohostinství a lavičky na hřbitov v Modletíně. Čekárna vychází cenově kolem 35.000,a lavičky cca 4.500,- Kč/ks.
Zástupkyně firmy Axiom engineering s.r.o. z Pardubic, prostřednictvím emailu sdělila obci
Rušinov, že žádost o dotaci na revitalizaci obecních rybníků v Rušinově a v Modletíně nebyla
podána v řádném termínu, který byl ošetřen v dodatku smlouvy, jež podepsaly obě smluvní
strany. Jako hlavní důvod uvádí, předčasné uzavření výzvy a zpoždění přípravy žádosti z důvodu
úpravy cen rozpočtu. Ujišťuje nás však, že obě naše akce budou zařazeny do nejbližší výzvy
MZE na jaře 2022. S tímto zástupci obce nesouhlasí, protože rozpočet byl výrazněji upravován
pouze u rybníka v Modletíně, jelikož zde byla projektantem nastavena, pro nás, nereálná částka.
Žádost pro rybník v Rušinově mohla být však bez problému podána. Obec Rušinov po
konzultaci s právníke již zvažuje právní kroky, případné odstoupení od smlouvy. Trvá však na
tom, aby firma Axiom engineering s.r.o. zajistila vydání stavebního povolení na obě akce.
Odborníkem na výškové kácení bylo provedeno skácení smrků u čekárny v horní části obce
a dole u vodárny, poblíž obecní nádrže. Dále budou prořezány ořechy u obecního úřadu,
především větve poblíž elektrického vedení u transformátoru.
Dále pan starosta informoval přítomné o situaci v obecních lesích a o prodeji smrkové
kulatiny a palivového dřeva. Bude dovezeno 5.000 ks smrku ztepilého, který bude vysazen
v obecních lesích.
ZO bere na vědomí.
4) Rozpočtové změny
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 - 7, týkající se dotace na kompenzační bonus
a vytvoření rezervy na pěstební činnost v lesích a dále bere na vědomí změny rozpisu rozpočtu
na rok 2022.
5) Prodej obecní káry za traktor
Na minulém zasedání dne 21. 9. 2021 byl usnesením č. 10/2021/21.9 schválen záměr
prodeje obecní káry za traktor, kritérium byla nejvyšší cenová nabídka, termín podání nabídky
byl do 30. 10. 2021. Na OÚ Rušinov byly doručeny 2 nabídky s částkou 5.000,- Kč a 4.800,- Kč.
Bylo navrženo káru odprodat za vyšší nabídku 5.000,- Kč a sepsat s ním kupní smlouvu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 3/2021/2.11
ZO návrh schvaluje.
6) Pronájem obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Rušinov
Na zasedání ZO Rušinov dne 21. 9. 2021 byl usnesením č. 4/2021/21.9 odsouhlasen záměr
pronájmu obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Rušinov, který se nachází okolo budovy pohostinství.
Tento záměr byl řádně vyvěšen. OÚ Rušinov obdržel celkem 2 žádosti o pronájem tohoto
pozemku.
Paní Ing. Zuzana v 17:24 hodin přichází na zasedání.
K tomuto bodu byla vedena diskuze s oběma zájemci, kteří byli přítomni zasedání. Zmíněno
bylo, že se první zájemce o daný pozemek stará a udržuje ho a především sousedí se vchodem do
jeho bytu. Výše zmíněný uvedl, že po nastěhování pozemek uklidil, jelikož se na jeho části
nacházela skládka, provedl dosetí travním semenem a celkově ho zkulturnil.
Byl dotázán druhý zájemce, jaký by měl záměr s tímto pozemkem. Odpověděl, že by si chtěl
na pozemku uskladnit palivové dřevo, případně trampolínu pro děti. Byl mu navíc jako
alternativa nabídnut obecní pozemek pod dřevěnou boudou p. č. 196/6 k. ú. Rušinov. Namítá, že
by se musel pozemek vyčistit a upravit a to na jeho vlastní náklady a že si musí ponechat čas na
rozmyšlenou.
1. Návrh usnesení: Bylo navrženo odložit bod jednání do příštího zasedání.
Hlasování: pro: 2 ( Milan Čapek, Mgr. Libor Čapek) proti: 3 zdržel se: 1 (Vidourek)
Usnesení č. 4/2021/2.11
ZO návrh neschvaluje.
2. Návrh usnesení: Bylo navrženo pronajmout pozemek prvnímu zájemci za cenu 5 Kč / m2
ročně.
Hlasování: pro: 3 (Klepač, Gerstner, Ležák) proti: 0 zdrželi se: 3
Usnesení č. 5/2021/2.11
ZO návrh neschvaluje.
7) Žádost o finanční dar včelaři Chotěboř
OÚ Rušinov obdržel žádost o finanční dar od ZO včelaři Chotěboř pro rok 2022. Bylo
navrženo poskytnout finanční dar ve výši 1.500,- Kč.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (Klepač)
Usnesení č. 6/2021/2.11
ZO návrh schvaluje.
8) 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: 1 ( Klepač )
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Usnesení č. 7/2021/2.11
ZO návrh schvaluje.
11) Návrh obecní závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
Pan místostarosta informoval přítomné, že bylo nutné připravit novou obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství do konce kalendářního
roku 2021 tak, aby byla řádně vyvěšena a mohla vejít v platnost od 1. 1. 2022. Podle konzultace
se zástupkyní Oddělení dozoru a kontroly z Ministerstva vnitra již není možné, aby obec měla
různé sazby, ale pouze jednotnou. Předpis a formát vyhlášky byl ministerstvem schválen a je
možné ho předložit zastupitelstvu ke schválení. Sazba poplatku byla navržena 650,- Kč, která
platí pro trvale přihlášené občany obce, ale i pro rekreační objekty. Dítě do 15 - ti let věku má
stále slevu 300,- Kč, tzn. že budou platit 350,- Kč. Zastupitelům byla předložena nová vyhláška
č. 1_2021 a bylo navrženo její schválení.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2021/2.11
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství č. 1_2021.
12) Záměr prodeje a nákupu komunální techniky
Pan starosta navrhl, poskytnout k prodeji obecní Vari Honda GCV160 5.5 včetně vleku, za
minimální cenu 35.000,- Kč. Namísto toho v budoucnu zakoupit modernější tříkolové elektro
vozítko, které by se dalo v budoucnu využít např. obecním zaměstnancem pro přepravu
drobnějšího nákladu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2021/2.11
ZO schvaluje záměr prodeje obecní Vari Honda GCV160 5.5 včetně vleku za minimální cenu
35.000,- Kč.
13) Žádost o pronájem obecního pozemku
OÚ Rušinov obdržel dne 22. 10. 2021 žádost o pronájem části pozemku obecní komunikace
p. č. 320 k. ú. Rušinov o výměře 25,71 m2.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2021/2.11
ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku obecní komunikace p. č. 320 k. ú. Rušinov o jeho
výměře 25,71 m2.
14) Plánované kulturní akce v obci
Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně koronaviru v Češku, bylo navrženo, nepořádat
žádné hromadné kulturní akce v naší obci do konce roku 2021, kromě tradičního rozsvěcení
vánočního stromu. Tzn. zrušení předvánočního setkání seniorů a mikulášské pro děti. Vánoční
koncert byl navíc zrušen z důvodu, že účinkující sbor momentálně nenacvičuje svá vystoupení.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 11/2021/2.11
ZO schvaluje nepořádat uvedené kulturní akce do konce roku 2021.
Na toto téma byla vedena živá diskuze, a bylo navrženo, že by se seniorům předala poukázka
na 300,- Kč na nákup ve smíšeném zboží v Rušinově jako kompenzace za již podruhé zrušené
předvánoční posezení s občerstvením. Další návrh pana Klepače byl jednorázově místním
seniorům vyplatit částku 500,- Kč v hotovosti.
1. Návrh usnesení: Darovat seniorům poukaz na 300,- Kč na nákup ve smíšeném zboží
v Rušinově.
Hlasování: pro: 5 proti: 1 ( Klepač ) zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2021/2.11
ZO návrh schvaluje.
2. Návrh usnesení: Darovat seniorům jednorázově částku 500,- Kč v hotovosti.
Odsouhlasen byl první návrh usnesení. O druhém se již nehlasuje.
Pan starosta informoval, že rozsvěcení vánočního stromu proběhne v sobotu dne 27. 11. 2021
a podle situace by děti venku obdržely dárkový balíček od žen ze SPOZu.
Paní Alena Procházková v 18:25 hodin opouští zasedání.
Pan starosta se vrátil k vynechaným bodům programu jednání 9) a 10) a předal slovo paní
hospodářce paní Ing. Zuzaně Kolářové.
Pánové Michal Pešek, Jiří Filip a pan Bohuslav Klepač v 18:33 hodin opouští zasedání.
9) Návrh obecního rozpočtu na rok 2022
Návrh obecního rozpočtu na rok 2022 je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový.
Při návrhu rozpočtu byl zmíněn rapidní nárůst ceny energií a také, že obec musí u několika
přípojek změnit dodavatele, protože ten stávající zanikl. Příjmy na rok 2022 činí 4.554.395,- Kč.
Výdaje na rok 2022 činí 9.730.162,- Kč.
Celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje o částku 5.175.767,- Kč. Schodek bude hradit
obec zůstatkem na účtu z minulých let. Dále je obec povinna splácet úvěr 444.456,- Kč za rok.
Zůstatek na účtu je 5.806.600,81,- Kč.
Viz. příloha Návrh rozpočtu na rok 2022.
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. 13/2021/2.11
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2022, který bude řádně zveřejněn ve stanovené lhůtě.
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10) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 -2024
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 2023 - 2024 je následující:
Saldo příjmů a výdajů činí 170.544,- Kč pro rok 2023 a 197.544,- Kč pro rok 2024.
Viz. příloha Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2021/2.11
ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2024.
15) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě, do diskuze se zapojovali i hosté zasedání.
Bylo připomenuto, že se musí před zimním obdobím uklidit z dětského hřiště trampolína
a připravit stojan na vánoční stromek. Bylo zmíněna, že by se měla zpevnit obecní část cesty
k domu pana Patrika Jelínka. Pan starosta zmínil, že tato akce bude spojena s rekonstrukcí cesty
k Nohavici.
16) Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům a hostům za účast. Zasedání bylo
ukončeno dne 2. 11. 2021 v 19:35 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Mgr. Libor Čapek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Milan Vidourek

V Rušinově dne: 8. 11. 2021

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2021
Sejmuto dne:
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