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Výpis zápisu z 35. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 

Datum a čas konání:  15. 3. 2022 od 17:30 hodin 

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

Přítomni: (5) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Čapek, Milan 

Vidourek 

Omluveni: Bohuslav Klepač 

Hosté: Václav Procházka, Vlastimil Pešek (příchod v 17:39 hodin), Josef Dostál (příchod 

v 17:39 hodin) 

Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Libor Čapek, Milan Čapek 

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení  

2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Kontrola minulých usnesení 

4) Rozpočtové změny 

5) Pomoc Ukrajině 

6) Nájemní smlouva části pozemku p. č. 195/13 k. ú. Rušinov 

7) Výběr dodavatele autobusové čekárny 

8) Žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 197/5 k. ú. Rušinov 

9) Žádost o směnu části obecních pozemků p. č. 196/6 a 195/21 za poměrnou část p. č. 

195/22 všechny k. ú. Rušinov  

10) Plán obecních investic pro rok 2022 

11) Žádost o pořádání motosrazu 

12) Různé a) Výpověď z nájmu nebytových prostor 

   b) Nákup atrakcí na dětské hřiště  

   c) Nákup techniky na údržbu trávníku fotbalového hřiště 

   d) Možnost vybavení výjezdové jednotky JSDH Rušinov s využitím dotačního        

titulu   

13) Diskuze 

14) 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 obce Rušinov. Podle počtu 

přítomných zastupitelů (5) 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 program o bod 9) a do položky různé 

body a), b), c) a d). Pan starosta tedy navrhl schválit program zasedání. 

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/2022/15.3 
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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 Milana Čapka. 

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/2022/15.3 

ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  

 

3) Kontrola minulých usnesení 

 

Na posledním zasedání ZO bylo usnesením č. 11/2022/15.2 odsouhlaseno uložení obecních 

finančních prostředků ve výši 5.000.000,- Kč u společnosti Sberbank. Paní hospodářka však včas 

zareagovala na aktuální situaci okolo této finanční společnosti a prostředky tam neuložila. 

Navrhuje se proto toto usnesení revokovat a schválit uložení prostředků u jiné společnosti.  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/2022/15.3 

ZO návrh schvaluje.  

 

 Byly osloveny jiné společnosti a to sice Česká spořitelna a. s., Banka Creditas a.s. a Moneta 

Money Bank. Po dohodě se zastupiteli na pracovní schůzce byla dne 4. 3. 2022 podepsána 

smlouva s Českou spořitelnou a. s. o vkladovém účtu a a uložení volných finančních prostředků 

po dobu 3 měsíců s roční úrokovou sazbou 3,2 %, která se z předložených nabídek jeví jako 

nejoptimálnější.  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4/2022/15.3 

ZO postup a částky uložení finančních prostředků schvaluje. 

 

Dalším bodem minulého jednání byla žádost spolku Benediktus z. s. o vyjádření souladu se 

záměry obce, které bylo odsouhlaseno usnesením č. 9/2022/15.2. Bylo navrženo původní 

usnesení revokovat a upravit znění tohoto vyjádření obce Rušinov (viz. příloha).  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 5/2022/15.3 

ZO návrh schvaluje.  

 

OÚ Rušinov obdržel dne 11. 3. 2022 datovou schránkou potvrzení o zániku zástavního práva 

na pozemcích p. č. 361/1 a 361/4 k. ú. Rušinov. Dne 9. 3. 2022 byl proveden vklad a to sice 

s právními účinky k 16. 2. 2022. 

Společnosti Vodní díla – TBD a.s. z Prahy zaslala na OÚ Rušinov písemné vyhotovení 

kategorizace TBD k revitalizaci obecních rybníků. Na rušinovský rybník posudek TBD není 

třeba, společnost fakturovala za své služby částku 5.800,- Kč včetně DPH. Posudek TBD byl 

předán společnosti AXIOM spol. s.r.o. z Pardubic, které již nic nebrání vyřizovat stavební 

povolení na revitalizaci obecních rybník v Rušinově a v Modletíně.  
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ZO bere na vědomí.  

 

4) Rozpočtové změny 

 

Bylo navrženo rozpočtové opatření č. 3 – založení termínovaného vkladu u společnosti 

Moneta Money Bank, platba DPH 600.000,- Kč a rozpočtové opatření č. 4 – termínovaný vklad 

u České spořitelny a.s. a daň z příjmu právnických osob za obec.  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 51/2022/15.3 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a č. 4.  

 

Dále bere ZO na vědomí příspěvek na lyžařský výcvik ZŠ Maleč o 100,- Kč, navýšení příjmu 

za prodej dřeva 1.400.000,- Kč,- a změnu rozpisu rozpočtu č. 1. 

 

ZO bere na vědomí.  

 

5) Pomoc Ukrajině 
  

Bylo navrženo, aby obec Rušinov přispěla částkou 5.000,- Kč na materiální pomoc Ukrajině.  

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Milan Čapek) 

 

Usnesení č. 6/2022/15.3 

ZO návrh schvaluje.  

 

Pánové Vlastimil Pešek a Josef Dostál přichází na zasedání v 17:39 hodin.  

 

6) Nájemní smlouva části pozemku p. č. 195/13 k. ú. Rušinov 

 

OÚ Rušinov obdržel od Státního pozemkového úřadu návrh nájemní smlouvy části pozemku 

p. č. 195/13 k. ú. Rušinov o výměře 6m2, na které plánuje obec vybudovat novou autobusovou 

čekárnu. Jelikož činí roční nájemné částku 500,- Kč, pan starosta smlouvu podepsal, protože je 

to v jeho pravomoci a hlavně pro urychlení celého procesu. Obec již získala několik potřebných 

vyjádření a souhlasná stanoviska dotčených orgánů. Panem starostou bylo však zjištěno, že 

nájemní smlouvu nelze příslušným úřadem zformulovat tak, aby vyhověla žádosti o dotaci. Je 

tedy navrženo, aby obec Rušinov celou akci financovala ze svých prostředků, zakoupila 

kompletní objekt zastávky s tím, že si svépomocí zhotoví zpevněný podklad.   

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 7/2022/15.3 

ZO návrh schvaluje.  

 

7) Výběr dodavatele autobusové čekárny 

 

OÚ Rušinov obdržel celkem 3 následující nabídky na objekt autobusové čekárny:  

 

➢ nabídka od firmy DETA spol. s.r.o. z Bruntálu za 137.819,- Kč včetně DPH, jedná se  

o dřevěnou autobusovou zastávku WOOD medium, rozměry 2,5x1,8x3m, přední strana 

zasklená, obsahuje lavičku a odpadkový koš, v ceně je dopravné a montáž,  
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➢ nabídka od firmy VAKO mobiliář s.r.o. z Prahy za 132.905,19 Kč včetně DPH, 

autobusová zastávka s přední zástěnou, rozměry 1,5x3x2,5m, výplně bezpečnostním 

sklem, střecha makrolon, lavička 2m, povrchová úprava žárový zinek, možnost Instalace 

autobusové zastávky na připravené betonové patky, v ceně je doprava, nabídka jako 

jediná neobsahuje vizuální návrh objektu,  

 

➢ nabídka Oflenda od firmy DELTA Svratka s.r.o. ze Svratky za 109.976,78 Kč včetně 

DPH, čekárna je z řádně vysušeného smrkového řeziva, rozměry 2x3x2,4m, stěnová 

palubka s jednoduchou pero/drážkou, rohový křížový (srubový) spoj s dvojitým zámkem, 

střecha je sedlová, symetrická, vstupní otvor vč. dřevěné zárubně, 2 ks 

pevných/neotvíravých oken, 2x lavička v prostoru čekárny, v ceně je montáž a doprava. 

 

Zastupitelé detailněji prozkoumali všechny nabídky a bylo navrženo vybrat nabídku Oflenda od 

firmy DELTA Svratka s.r.o. ze Svratky za 109.976,78 Kč včetně DPH, která nejlépe zapadá do 

charakteru obce, navíc je cenově nejvýhodnější.  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 8/2022/15.3 

ZO návrh schvaluje.  

 

8) Žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 197/5 k. ú. Rušinov 

 

Dne 1. 3. 2022 obdržel OÚ Rušinov písemnou žádost na odkoupení části obecního pozemku 

p. č. 197/5 k. ú. Rušinov o výměře cca 12m2. Jako důvod žádosti je uvedeno přičlenění zmíněné 

části pozemku k vlastním nemovitostem, především však přístup z vlastního pozemku ke 

komunikaci. Bylo navrženo schválit záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 197/5 k. ú. 

Rušinov s tím, že zaměření a přepsání na katastrálním úřadě si uhradí žadatel.  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 9/2022/15.3 

ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 197/5 k. ú. Rušinov. 

 

9) Žádost o směnu části obecních pozemků p. č. 196/6 a 195/21 za poměrnou část p. č. 

195/22 všechny k. ú. Rušinov 

 

Bylo navrženo, provést směnu částí obecních pozemků p. č. 196/6 a 195/21 k. ú. Rušinov, 

kde byla zpevněna příjezdová komunikace na soukromém pozemku, za část soukromého 

pozemku p. č. 195/22 k. ú. Rušinov poměrnou částí dle výměry. Na pozemku jsou však věcná 

břemena, přívod elektrické energie a obecní vodovod veden k prozatím jednomu obytnému 

domu, které by zůstaly vázané k dotčenému pozemku.   

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 10/2022/15.3 

ZO schvaluje záměr směny částí obecních pozemků p. č. 196/6 a 195/21 k. ú. Rušinov.  

 

10) Plán obecních investic pro rok 2022 

 

Revitalizace obecního rybníku v Rušinově – byly předneseny všechny skutečnosti, 

v současnosti už se vyřizuje stavební povolení. Bylo navrženo financovat celou akci na rybník 

v Rušinově p. č. 9 k. ú. Rušinov z obecních prostředků a nečekat na vypsání dotačního grantu.  
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Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 11/2022/15.3 

ZO návrh schvaluje.  

 

Lávka přes řeku Chrudimku – dotační výzva bude z MMR vyhlášena až v prosinci 2022, bylo 

osloveno více projektantů pro nabídku vypracování projektové dokumentace. Bylo ještě 

diskutováno o samostatném umístění lávky a vhodnosti napojení na stávající cyklotrasu. Bylo 

doporučeno přizvat k místnímu prozkoumání projektanta, který by zvážil vhodnost navrženého 

umístění a samotnou realizovatelnost akce.  

 

Rekonstrukce komunikace k Nohavici – bude zažádáno o dotaci z POV Kraje Vysočina. 

 

ZO bere na vědomí.  

 

11) Žádost o pořádání motosrazu 

 

Dne 28. 2. 2022 obdržel OÚ Rušinov žádost o pronájem sportovního areálu u hřiště 

v Rušinově za účelem pořádání motosrazu spojené s večerní hudební produkcí ve dnech 19. 8. až 

21. 8. 2022. 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 19. 8. 2022 – 21. 8. 2022 s 

přísným dodržením zákazu vjezdu kolem hřiště směrem nahoru k hlavní komunikaci.  

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 12/2022/15.3 

ZO návrh schvaluje.  

 

12) Různé 

a) Výpověď z nájmu nebytových prostor 

 

Provozovatelka obchodu doručila na OÚ v Rušinově dne 14. 3. 2022 písemnou výpověď 

z nájmu nebytových prostor v obecní prodejně č. p. 46 s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Bylo 

navrženo vyvěsit záměr pronájmu těchto nebytových prostor, s možností pronájmu od 1. 6. 2022.   

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 13/2022/15.3 

ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v obecní prodejně č. p. 46.  

b) Nákup aktrakcí na dětské hřiště 

 

Bylo navrženo zakoupit vahadlovou houpačku na dětské hřiště.   

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 14/2022/15.3 

ZO návrh schvaluje. 

c) Nákup techniky na údržbu trávníku fotbalového hřiště 
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Pan starosta navrhuje zakoupit provzdušňovač a práškovač pro údržbu trávníku fotbalového 

hřiště.  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 15/2022/15.3 

ZO návrh schvaluje.  

d) Možnost vybavení výjedzové jednotky JSDH Rušinov s využitím dotačního titulu 

 

Pan Vlastimil Pešek přednesl zastupitelům možnost zakoupit 7 zásahových oděvů a dalšího 

vybavení pro výjezdovou jednotku JSDH Rušinov s využitím dotačního titulu v ceně přibližně 

181.000,- Kč. Na vypracování žádosti o dotaci bude využito služeb CSS Svazku obcí 

Podoubraví.  

  

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 16/2022/15.3 

ZO schvaluje ucházet se o dotaci na vybavení výjezdové jednotky JSDH Rušinov s tím, že 

žádost vypracuje CSS Svazku obcí Podoubraví.  

 

13) Diskuze  

 

Diskuze probíhala ke každému bodu programu. Bylo zmíněno rozšíření kamerového systému 

u budovy obecní prodejny č. p. 46. Pan Mgr. Libor Čapek uvedl, že byl osloven dodavatel, který 

by měl na OÚ Rušinov poslat svojí cenovou nabídku. Dále probíhala diskuze na téma pálení 

čarodějnic. 

 

14) Závěr 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a ukončil ho dne 15. 3. 2022 

v 19:10 hodin.  

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Ležák     Ověřili: Mgr. Libor Čapek 

 

 

 

Starosta: Zdeněk Gerstner                      Milan Čapek 

 

 

 

V Rušinově dne: 18. 3. 2022    

 

 

 

Vyvěšeno dne: 21. 3. 2022 

 

 

 

Sejmuto dne:  


