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

Výpis z 32. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 16. 12. 2021 od 17:00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3
Přítomni: (4/5) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Bohuslav Klepač, Milan
Čapek (příchod v 17:14 hodin)
Omluveni: Milan Vidourek
Hosté: Ing. Zuzana Kolářová, Kateřina Holcnerová, Petr Provazník, Kateřina Sýkorová, Jiří
Filip, Lucie Augustinová, Bc. Klára Provazníková, Ivan Komárek, Pavel Šutera
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Libor Čapek, Bohuslav Klepač
Program jednání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola minulých usnesení
4) Smlouva o prodeji obecního dříví nastojato
5) Stanovisko k revitalizaci obecních rybníků v Rušinově a v Modletíně
6) Rozpočtové změny
7) Pronájem obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Rušinov
8) Pronájem části obecního pozemku p. č. 320 k. ú. Rušinov
9) Žádost o finanční / věcný dar MŠ Víska
10) Příspěvek obce pro Svazek obcí Podoubraví
11) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje
Vysočina
12) Dotační tituly pro rok 2022
13) Hodinové sazby DPP na rok 2022, možnost zastupitelů pracovat na DPP
14) Záměr nákupu elektro pracovní tříkolky Benycargo 11S
15) Schválení obecního rozpočtu na rok 2022
16) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 – 2024
17) Různé
a) Termínovaný vklad
18) Diskuze
19) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné
zastupitele obce (dále jen ZO) a hosty na posledním zasedání zastupitelstva obce Rušinov v roce
2021. Podle počtu přítomných zastupitelů (4) shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným
a přečetl zastupitelům a hostům body programu. Požádal ZO o jejich vyjádření k programu,
případnému doplnění dalších bodů programu. Bylo navrženo doplnit do položky různé bod a).
Pan starosta tedy navrhl schválit program zasedání.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 1/2021/16.12
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 Mgr. Libora Čapka a Bohuslava Klepače.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2021/16.12
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
Pan Milan Čapek přichází na zasedání v 17:14 hodin.
3) Kontrola minulých usnesení
Dne 6. 12. 2021 obdržela obec rozhodnutí o přidělení částky 327.533,- Kč jako dotace na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 od Krajského úřadu kraje
Vysočina. Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
zemědělství.
Bylo vysázeno celkem 5.000 ks smrku ztepilého v obecních lesích v lokalitě „Pod Skalkou“.
Tímto pan starosta poděkoval všem brigádníkům za vykonanou práci v poměrně krátkém
časovém rozmezí.
Z obecních lesů bylo za uplynulé období prodáno 102 m3 palivového dřeva, za kalendářní
rok 2021 to činí celkem 347 m3 palivového dřeva. Celkem bylo tento rok prodáno 1431 m3
smrkové kulatiny z obecních lesů.
Byly zakoupeny a doručeny 2ks přehledových zrcadel, které budou umístěny v obci Rušinov
na 2 úsecích u výjezdů z vedlejší na hlavní komunikaci.
Pan starosta informoval přítomné ohledně narovnání majetkoprávních vztahů pozemků
zasahujících do komunikace k osadě Nohavice. Na katastrálním úřadě v Havl. Brodě byla
podána žádost o převod směněných pozemků, obec čeká pouze na vyjádření úřadu, které by
mělo proběhnout do konce kalendářního roku 2021. JUDr. Marie Teuflová zaslala obci
vyúčtování za svoje právní služby v celkové výši 18.990,- Kč.
Místním seniorům byla předána poukázka na 300,- Kč pro nákup zboží dle vlastního výběru
v místním smíšeném zboží.
ZO bere na vědomí.
4) Smlouva o prodeji obecního dříví nastojato
Dne 8. 12. 2021 obdržel pan starosta nabídku od firmy BASMOSIX a.s. z Hradce Králové,
včetně návrhu smlouvy, na odkup dříví z obecního lesa „nastojato“. Zájemce nabízí těžbu dle
pokynů vlastníka lesního pozemku, přibližování a případnou sanaci svážnic nejpozději do 30 dnů
po skončení prací, vývoz klestu. To vše samozřejmě s vyčíslením vyrobeného dříví. Po odečtení
prací bude výkupní cena dle aktuálního trhu cca 1.200,- Kč / m3. Na místě byla upravena
smlouva po konzultaci s paní hospodářkou Ing. Zuzanou Kolářovou a zástupci firmy pány
Ivanem Komárkem a Pavlem Šuterou ohledně doplnění identifikačních údajů obce, plátcovství
DPH a formy úhrady. Starostou byly doplněny termíny plnění předmětů smlouvy, platební
termíny. Firma má kladné reference ze sousední obce. Bude zjištěna možnost, jestli musí být
vyhlášeno výběrové řízení a osloveno více dodavatelů pro porovnání cen.
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Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2021/16.12
ZO návrh smlouvy schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem za podmínky, že nemusí být
vyhlášeno výběrové řízení a budou splněny všechny právní náležitosti pro její uzavření.
Pánové Ivan Komárek a Pavel Šutera opouští zasedání v 17:25 hodin.
5) Stanovisko k revitalizaci rybníků v Rušinově a v Modletíně
Celá věc byla konzultována s paní JUDr. Marií Teuflovou z Chotěboře. Byly ji předloženy 2
dodatky ke smlouvám mezi obcí Rušinov a firmou Axiom engineering s.r.o. z Pardubic (dále jen
zprostředkovatel) na revitalizaci rybníků v Rušinově a v Modletíně. V dodatku bylo stanoveno,
že zprostředkovatel podá žádost o dotaci na MZE nejpozději do 15. 10. 2021, ten to však
neučinil. OÚ Rušinov dostal svým závazkům a zaplatil za každou akci 12.500,- Kč, jako
poplatek za zajištění stavebního povolení zprostředkovatelem. OÚ Rušinov napsal
zprostředkovateli prostřednictvím JUDr. Marie Teuflové vytýkací dopis, v kterém žádal
vysvětlení celé situace, důvod neplnění dodatku smlouvy a požaduje zaslání veškerých vydaných
dokladů a stanovisek při vyřizování stavebního povolení. Dostala se mu odpověď, že
zprostředkovatel nemůže ovlivnit plnění časových lhůt jednotlivých úřadů, se kterými jedná, ani
termíny vyhlášení výzvy. V současné době čeká na vyjádření CHKO Železné hory, které bylo
podáno dne 13. 9. 2021 a dne 19. 11. 2021 urgováno. V současné době máme informaci, že
CHKO Železné hory už vyjádření podalo. Dále zprostředkovatel osočuje obec Rušinov, že
neposlala podepsané dokumenty včas zpět. Na to je nutno podotknout, že obec si nechala
přepracovat projektové rozpočty, protože v nich byly přemrštěné částky, které obec Rušinov
neměla kryté svým rozpočtem. Zprostředkovatel ujišťuje OÚ v Rušinově, že žádosti o dotaci na
oba rybníky podá znovu, hned jakmile bude otevřena nová výzva, což očekává na jaře 2022.
Dále zůstává otevřena otázka, zda si obec od nich objedná TBD (technicko-bezpečnostní dozor)
za cenu 9.500,- Kč. ZO Rušinov vedlo na toto téma rozsáhlou diskuzi. Bylo navrženo zaurgovat
zprostředkovatele, aby zažádal o stavební povolení na stavební úřad v Chotěboři do 15. 1. 2022
a ukončit s nimi spolupráci a žádost o dotaci si vypracovat sami, až MZE otevře v roce 2022
novou výzvu. TBD si zajistí obec Rušinov sama do příštího zasedání zastupitelstva – možnosti
a informace zjistí místostarosta.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2021/16.12
ZO návrh schvaluje.
6) Rozpočtové změny
ZO bere na vědomí změny rozpisu č. 10 a č. 11, týkající se přijetí dotací:
16.400,- Kč passport hřbitova, 35.000,- obecní prodejna,
1.604,78,- Kč kompenzační bonus výdaje: na parlamentní volby, vratka za volby ve výši
13.566,-Kč (celkem dotace byla 31.000,- Kč).
7) Pronájem obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Rušinov
Na minulém zasedání byl projednáván pronájem obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Rušinov
o výměře 635 m2. Bylo navrženo odložit bod do dalšího jednání a protinávrh byl pronajmout
pozemek prvnímu žadateli. Nebyl schválen ani jeden z návrhů. Druhému zájemci byl nabídnut
k pronájmu pozemek p. č. 196/6 k. ú. Rušinov. Ten si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Pan
starosta nechal výše jmenované pozemky ocenit znalcem, ten odhadl pronájemní cenu 3,- Kč za
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m2 ročně. Druhý zájemce svoje stanovisko a rozhodnutí předal zastupitelům na zasedání a to je
takové, že nemá zájem o nabízenou alternativu, kterým je pozemek 196/6 k. ú. Rušinov. Opět
probíhala velice živá diskuze mezi zastupiteli a oběma žadateli.
1. Návrh usnesení: Bylo navrženo pronajmout pozemek prvnímu zájemci za cenu 3,- Kč /m2
ročně.
Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 2 (Milan Čapek, Mgr. Libor Čapek)
Usnesení č. 5/2021/16.12
ZO návrh neschvaluje.
2. Návrh usnesení: Pozemek rozdělit, oplotit a pronajmout oběma žadatelům část pozemku.
Hlasování: pro: 2 (Milan Čapek, Mgr. Libor Čapek) proti: 3 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2021/16.12
ZO návrh neschvaluje.
Pozemek se pronajímat nebude a z bezpečnostních důvodů se oplotí odpadní jímka.
První žadatel podal ústní žádost o pronájem místnosti v suterénu hasičské zbrojnice, která
v minulosti sloužila jako sklad uhlí pro hospodu a byla se souhlasem Obecního úřadu uvolněna
v minulosti druhému uchazeči, jelikož obecní byt č. 3 nemá žádné skladové prostory a neměl si
ani kam umístit dětský kočárek. První žadatel má zájem si místnost pronajmout jako sklad.
Druhý žadatel prohlásil, že v případě odnětí místnosti, se bude o prostor opětovně ucházet
a podává si rovněž ústní žádost. Tyto žádosti budou předmětem případného dalšího jednání.
8) Pronájem části obecního pozemku p. č. 320 k. ú. Rušinov
Na minulém zasedání byl usnesením č. 10/2021/2.11 odsouhlasen záměr pronájmu části
obecního pozemku p. č. 320 k. ú. Rušinov o výměře 25,71 m2. Tento pozemek byl rovněž
oceněn pro pronájem 3,- Kč za m2 ročně. Tato část pozemku sousedí s pozemkem žadatelky,
který v obci se svojí rodinou nedávnou zakoupila. Bylo navrženo tuto část pozemku p.č. 320 k.
ú. Rušinov pronajmout žadatelce za cenu 3,- Kč /m2 ročně.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2021/16.12
ZO návrh schvaluje.
9) Žádost o finanční / věcný dar MŠ Víska
Dne 3. 11. 2021 obdržel pan místostarosta osobně od ředitelky MŠ Víska paní H. Moravcové
písemnou žádost o sponzorský dar pro nákup dárků pro děti v MŠ ve Vísce. Bylo navrženo
přispět částkou 2.000,- Kč.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2021/16.12
ZO návrh schvaluje.
10) Příspěvek obce pro Svazek obcí Podoubraví
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Obec Rušinov obdržela do emailu ke schválení informace o příspěvku obce Rušinov pro
Svazek obcí Podoubraví (dále jen SVOP) ve výši 1.710,- Kč. Paní hospodářka informovala
přítomné, že je tato částka již zahrnuta v návrhu obecního rozpočtu na rok 2022.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2021/16.12
ZO schvaluje výši příspěvku pro SVOP.
11) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Kraje Vysočina
Obec Rušinov obdržela návrh smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Kraje Vysočina. Jedná se především o to, že obec by kraji předala svoje data
technické infrastruktury v obci, jako je především obecní vodovod. Po dohodě s panem Ing.
Martinem Jindrou, který spravuje obecní geoportál, budou jím data kraji Vysočina předána
v digitální podobě. Smlouvu je nutno zaslat na Krajský úřad datovou schránkou do 31. 12. 2021.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2021/16.12
ZO návrh smlouvy schvaluje a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
12) Dotační tituly pro rok 2022
Na rok 2022 se bude obec ucházet o tyto dotační tituly:
POV Kraje Vysočina – Rekonstrukce komunikace na Nohavici.
Venkovské prodejny z Kraje Vysočina.
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků z MZE - oprava hřbitovní zdi v Modletíně
(celkové náklady minimálně 300.000,- Kč).
Cestovní ruch z Kraje Vysočina – informační panely pro turisty, projektová dokumentace na
most přes řeku Chrudimku (dotace maximálně do výše 100.000,- Kč).
Po otevření výzvy MZE na jaře 2022 – Revitalizace obecních rybníků v Rušinově a v Modletíně.
Budou využity i případně další dotace, které budou vypsány během roku 2022. Byla otevřeno
téma budoucí využití fotovoltaiky v naší obci.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2021/16.12
ZO schvaluje ucházet se o výše jmenované dotační tituly v roce 2022.
13) Hodinové sazby DPP na rok 2022, možnost zastupitelů pracovat na DPP
Bylo navrženo zvýšit hrubou mzdu hodinové sazby na částku 130,- Kč / hod.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2021/16.12
ZO návrh schvaluje.
Pan starosta dále navrhuje, aby mohli zastupitele obce pracovat i v roce 2022 formou brigád
nebo na dohodu o provedené práci pro obec Rušinov.
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Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2021/16.12
ZO návrh schvaluje.
14) Záměr nákupu elektro pracovní tříkolky Benycargo 11S
Na minulém zasedání byla probírána obnova komunální techniky. Zástupci obce byla pro
nákup vytipována elektro pracovní tříkolka Benycargo 11S včetně stříšky v celkové kupní ceně
48.990,- Kč + 4.000,- Kč bez DPH, celkem tedy 64.118,- Kč včetně DPH. Bylo navrženo
Benycargo 11S objednat, dokud je v cenové akci, platba je však zahrnuta do rozpočtu na rok
2022.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2021/16.12
ZO schvaluje nákup pracovní tříkolky Benycargo 11S včetně stříšky.
15) Schválení obecního rozpočtu na rok 2022
V zákonem stanovené lhůtě, kdy byl Návrh rozpočtu obce na rok 2022 zveřejněn, a to dne 8.
11. 2021, 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 2022.
Příjmy celkem 4.554.395,- Kč.
Celkové výdaje 9.916.539,81,- Kč.
Celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje o částku 5.362.144,81,- Kč schodek obec
Rušinov bude hradit finančními prostředky z minulých let a prostředky na účtech
v předpokládané výši 5.806.600,- Kč. Navrhované výdaje roku 2022 počítají s rezervou
750.000,- Kč na lesní hospodářství, 100.000,- Kč na údržbu vodovodu a 450.000,- Kč na
nepředvídané výdaje. Obec splácí úvěr ve výši 444.456,- Kč za rok.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2021/16.12
ZO schvaluje rozpočet obce Rušinov na rok 2022.
16) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 -2024
Ke střednědobému výhledu na roky 2023 - 2024 nebyly vzneseny žádné připomínky, byl
tedy ZO schválen v nezměněné podobě.
Viz. příloha Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2021/16.12
ZO schvaluje střednědobý výhled na roky 2023 - 2024.
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17) Různé
a) Termínovaný vklad
Paní hospodářka informovala přítomné, že by bylo vhodné uložit další obecní finanční
prostředky, se kterými se nebude další rok pracovat na termínovaný účet. Bylo navrženo uložit
obecní finanční prostředky ve výši 2.000.000,- Kč na termínovaný účet.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 17/2021/16.12
ZO návrh schvaluje.
18) Diskuze
Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. S panem Mgr. Liborem Čapkem, byly
probírány možnosti, jak zpřehlednit obecní webové stránky, kterých je správcem. Termín mu byl
stanoven do konce měsíce ledna 2022. Bude rovněž nutné zaktualizovat strategický rozvojový
dokument obce Rušinov.
Pan místostarosta provedl revizi obecního rozhlasu v Rušinově i přilehlých osadách. Bude
nutné objednat servis, protože celkem 3 tlampače nefungují, 1 na Nohavici a 2 na Modletíně.
Dále pak nefunguje pouliční osvětlení na Hostětinkách a jedno solární v Rušinově v „Alejce“.
Ohledně spolupráce na další zpracování žádosti o dotace na rybníky byla oslovena Bc. Klára
Provazníková, požadované práce by vykonávala na základě dohody o provedení práce.
19) Závěr
Pan starosta poděkoval všem zastupitelům a hostům za účast. Popřál všem přítomným hezké
svátky vánoční a mnoho zdraví v Novém roce 2022. Zasedání bylo ukončeno dne 16. 12. 2021
v 18:52 hodin.

Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Mgr. Libor Čapek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Bohuslav Klepač

V Rušinově dne: 20. 12. 2021

Vyvěšeno dne: 22. 12. 2021

Sejmuto dne:

7

