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Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 

Datum a čas konání:  17. 5. 2022 od 18:30 hodin 

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

Přítomni: (4) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Milan Čapek, Milan Vidourek  

Omluveni: Mgr. Libor Čapek, Bohuslav Klepač  

Hosté: Vladimír Hodr, Ing. Martin Jindra, Zdeněk Jindra, Vlastimil Pešek, Václav Procházka 

Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák  

Ověřovatelé zápisu: Milan Čapek, Milan Vidourek 

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení  

2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Kontrola minulých usnesení 

4) Rozpočtová opatření  

5) Počet zastupitelů obce Rušinov pro další volební období 2022-2026 

6) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2021 

7) Účetní závěrka obce Rušinov za rok 2021 

8) Vypsání veřejné zakázky pro Revitalizaci obecního rybníka na p. č. 9 v k. ú. Rušinov 

9) Vypsání veřejné zakázky pro Revitalizaci obecního rybníka na p. č. 348/15 v k. ú. 

Vratkov 

10) Vypsání veřejné zakázky pro Opravu místní komunikace – Nohavice 

11) Jmenování hodnotící komise pro veřejné zakázky 

12) Cena palivového dřeva z obecních lesů 

13) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 192/3 k. ú. Rušinov obcí Rušinov 

14) Návrh na úpravu zastavěné zóny při změně územního plánu obce Rušinov 

15) Petice za zachování provozu prodejny 

16) Diskuze 

17) 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 (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 bod programu 9). Pan starosta navrhl 

schválit program zasedání. 

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/2022/17.5 

ZO schvaluje program jednání. 
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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 Milana Vidourka. 

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/2022/17.5 

ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  

 

3) Kontrola minulých usnesení 

 

V obecních lesích bylo na přelomu měsíce dubna a května vysázeno 5.000 ks smrku 

ztepilého, dále pak 5.000 ks buku lesního včetně výstavby „oplocenky“. Dále budou vysazené 

smrky postříkány proti škůdcům. Za uplynulý měsíc bylo odvezeno 27,32m3 smrkové kulatiny, 

vytěženo bylo cca 600 m3 smrkové kulatiny. Dále probíhá prodej palivového dřeva.  

Dne 16. 5. 2022 obdržela obec Rušinov ohledně „Pořízení vybavení pro výjezdovou jednotku 

SDH Rušinov“ Vyrozumění o doporučení projektu k financování ze strany MAS a předložení 

projektu k závěrečnému ověření na RO SZIF. 

 

ZO bere na vědomí.  

 

Znovu se otevřela diskuze ohledně umístění nové lávky přes řeku Chrudimku. Protinávrh 

minulému usnesení je umístění pod Vratkovem směrem k osadě Přemilov. Do diskuze vstoupil 

pan Vlastimil Pešek a probírala se blízkost případného umístění lávky té stávající lávky 

v rekreačním objektu Na Pilce. Pan Ing. Jindra vysvětluje, že již případné umístění lávky na 

Vratkově probíral s panem Ing. Dražilem, který je vlastníkem přilehlého pozemku a nastínil 

vhodné navázání na stávající turistické trasy kolem rybníku Kašpárek. Pan Vlastimil Pešek 

zmínil, že přes Rušinov mnoho turistických tras nevede a tímto by se sem mohly nějaké další 

přivézt. Pan starosta navrhuje provést průzkum veřejného mínění mezi občany Rušinova, aby se 

rozhodlo, kde by bylo nejvhodnější lávku umístit. Vybírat se bude mezi těmito 2 lokacemi: 

Vratkov přes řeku směrem na Přemilov, nebo pod Rušinovem „U domečku“. 

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/2022/17.5 

ZO návrh schvaluje.  

 

4) Rozpočtové změny 

 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.6 - termínovaný vklad ve výši 1.000.000,- Kč, 

schválen v ZO již dříve a rozpočtové opatření č.7 kompenzační bonus na výpadek daňových 

příjmů ve výši 10.702,52 Kč. 

 

5) Počet zastupitelů obce Rušinov pro další volební období 2022-2026 
 

Bylo navrženo ponechat počet zastupitelů obce Rušinov v dalším volebním období 2022 - 

2026 beze změny v počtu 7 zastupitelů.  

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 4/2022/17.5 

ZO návrh schvaluje.  
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6) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání  

hospodaření za rok 2021 

 

ZO bylo seznámeno s Návrhem závěrečného účtu za rok 2021.  

ZO bylo dále seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rušinov za rok 

2021. Při přezkoumání hospodaření obce Rušinov nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Návrh závěrečného účtu spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rušinov za 

rok 2021 bude před projednáním zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce. 

 

ZO bere na vědomí.  

 

7) Účetní závěrka obce Rušinov za rok 2021 

 

ZO předložilo k projednání a schválení účetní uzávěrku obce Rušinov k 31. 12. 2021, tj. 

přehled hospodaření, účetní výkazy k 31. 12. 2021, inventarizační zprávu k 31. 12. 2021, Zprávu 

o výsledku finančních kontrol za rok 2021. 

 

ZO bere na vědomí předloženou účetní závěrku, kterou schválí spolu se závěrečným účtem obce 

Rušinov za rok 2021.  

 

8) Vypsání veřejné zakázky pro Revitalizaci obecního rybníka na p. č. 9 v k. ú. 

Rušinov 

 

Bylo navrženo vypsání veřejné zakázky Revitalizace obecního rybníka na parc. č. 9 v k. ú. 

Rušinov, pro které bude zpracováno za pomocí CSS SVOP výběrové řízení na dodavatele a na 

MěÚ v Chotěboři se vyřizuje stavební povolení.  

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 6/2022/17.5 

ZO schvaluje vypsání veřejné zakázky Revitalizace obecního rybníka na parc. č. 9 v k. ú. 

Rušinov. 

 

Dále bylo navrženo ukončit spolupráci s poskytovatelem odborných služeb se společností 

AXIOM spol. s.r.o. z Pardubic dodatkem č. 2 ke Smlouvě o poskytování odborných služeb č. 

110901/2019, který zpracovala paní Mgr. Jitka Michálková.  

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 7/2022/17.5 

ZO schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování odborných služeb č. 110901/2019 a 

pověřuje starostu jeho podpisem.  

 

9) Vypsání veřejné zakázky pro Revitalizaci obecního rybníka na p. č. 348/15 v k. ú. 

Vratkov 

 

Dodatečně bylo rovněž navrženo, aby se zpracovala zakázka pro Revitalizaci obecního 

rybníka na p. č. 348/15 v k. ú. Vratkov a pro vypracování výběrového řízení pro dodavatele bude 

rovněž osloveno CSS SVOP. Navrhuje se i vypsání veřejné zakázky Revitalizace obecního 

rybníka na p. č. 348/15 v k. ú. Vratkov. Na MěÚ v Chotěboři se vyřizuje stavební povolení i pro 

tento rybník.  
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Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 8/2022/17.5 

ZO schvaluje vypsání veřejné zakázky Revitalizace obecního rybníka na parc. č. 348/15 v k. ú. 

Vratkov a vypracování výběrového řízení za pomocí CSS SVOP. 

 

Dále bylo navrženo ukončit spolupráci s poskytovatelem odborných služeb se společností 

AXIOM spol. s.r.o. z Pardubic dodatkem č. 2 ke Smlouvě o poskytování odborných služeb č. 

110910/2019, který rovněž zpracovala paní Mgr. Jitka Michálková.  

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 9/2022/17.5 

ZO schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování odborných služeb č. 110910/2019 a 

pověřuje starostu jeho podpisem.  

 

10) Vypsání veřejné zakázky pro Opravu místní komunikace - Nohavice 

 

Na minulém zasedání bylo schváleno, že na Opravu místní komunikace – Nohavice bude 

využito krajskou dotaci z programu POV od Kraje Vysočina ve výši 127.000,- Kč. Bylo tedy 

navrženo na tuto akci vypsat rovněž veřejnou zakázku. Výběrové řízení zpracuje slečna Bc. 

Klára Provazníková.  

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 10/2022/17.5 

ZO návrh schvaluje.  

 

Byla zmíněná i plánovaná úprava lesní cesty ke Kubátce, na které se budou podílet i soukromí 

vlastníci, kteří v této lesní lokalitě prováděli těžbu.  

 

11) Jmenování hodnotící komise pro veřejné zakázky 

 

Bylo navrženo pro vybrané akce na stavební zakázky jmenovat do hodnotící komise pány 

Zdeňka Gerstnera, Ing. Aleše Ležáka, Bohuslava Klepače, Milana Vidourka a pana Milana 

Čapka.  

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 11/2022/17.5 

ZO schvaluje hodnotící komisi.  

 

12) Cena palivového dřeva z obecních lesů 

 

Vzhledem k aktuálním cenám na trhu se dřevem, bylo navrženo navýšit cenu palivového 

dřeva z obecních lesů na 800 Kč/m3, pro obyvatele obce Rušinov ponechat cenu na 500 Kč/m3. 

Cena za samovýrobou se navyšuje na 200 Kč/m3. Tyto ceny budou s platností od 1. 6. 2022. 

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 12/2022/17.5 

ZO návrh schvaluje. 
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13) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 192/3 k. ú. Rušinov obcí Rušinov 

 

Tento bod byl přeložen k dalšímu projednání na minulém zasedání. Nyní přišel vlastník 

pozemku s návrhem, že by daný pozemek chtěl směnit za poměrnou část obecního, nikoli prodat. 

Bylo navrženo provést směnu pozemku p. č. 192/3 k. ú. Rušinov za poměrnou část obecního 

pozemku p. č. 115/1 k. ú. Rušinov.  

 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 13/2022/17.5 

ZO schvaluje záměr směny části obecního pozemku 115/1 k. ú. Rušinov. 

 

14) Návrh na úpravu zastavěné zóny při změně územního plánu obce Rušinov 

 

Pan starosta informoval přítomné, že veškeré žádosti na úpravu územního plánu obce 

Rušinov jsou již předány na oddělení územního plánování, GIS a památkové péče na MěÚ 

v Chotěboři. Dále bylo zmíněno, že je nutné schválit zprávu o uplatňování územního plánu 

nejpozději do 15. 8. 2022. 

 

ZO bere na vědomí.  

 

15) Petice za zachování provozu prodejny 

 

Dne 4. 5. 2022 byla na OÚ Rušinov doručena petice s celkovým počtem 25 podpisů občanů 

obce Rušinov, která žádá zachování provozu prodejny se smíšeným zbožím, případné 

provozování obcí s placenou prodavačkou. Pan starosta informoval, že již oslovil několik 

provozovatelů v okolí, zda by neměli o provozovnu zájem. V současné době pan starosta čeká na 

odpověď 3 podnikatelských subjektů a vyzval přítomné, aby se poptali i ve svém okolí na 

případné zájemce o provoz místní prodejny v Rušinově.   

 

ZO bere na vědomí.  

 

16) Diskuze  

 

Pan starosta oslovil pana Milana Vidourka, zda by v obci instaloval přehledová zrcadla  

u komunikace a přizval si k pomoci další občany. Pan Vidourek souhlasí. Zmíněny byly 

opětovně kamery u obchodu – nabídka od dodavatele stále nepřišla. V případě nepředložení 

nabídky do konce měsíce května bude oslovena jiná dodavatelská firma.  

Dalším bodem diskuze byly krystaly na dětském hřišti – bylo navrženo některé krystaly zrušit, 

odstranit je a nahradit je novou kyvnou houpačkou, která je již objednaná.  

Zástupci místního SDH požádali pana starostu, zda by mohli brigádně zpracovat palivové dřevo 

z obecního lesa o objemu cca 3 m3 pro svého sponzora, ten souhlasil. Dále bylo zmíněno, že 

kácení máje proběhne v pátek dne 24. 6. 2022 v režii SDH Rušinov, zástupci SDH zároveň 

požádali zástupce obce o finanční dar na pořádání této akce. Tento bod bude probrán na dalším 

zasedání. Zároveň proběhla diskuze o pořádání pouťové zábavy, která by měla proběhnout 

v sobotu dne 30. 7. 2022. Bylo dohodnuto, že pouťová proběhne v režii obecního úřadu. Pan 

místostarosta se dotázal, zda by SDH zaštítilo výčep a občerstvení, aby měli pro spolek výdělek. 

Pan Vlastimil Pešek namítá, že to proberou na členské schůzi, ale že mají problém sehnat lidi do 

výčepu.  

 

17) Závěr 
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Pan starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům a hostům za účast na zasedání 

zastupitelstva, které ukončil dne 17. 5. 2022 ve 20:18 hodin.  

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Ležák     Ověřili: Milan Čapek 

 

 

Starosta: Zdeněk Gerstner          Milan Vidourek                 

 

 

V Rušinově dne: 20. 5. 2022 

 

 

Vyvěšeno dne: 23. 5. 2022 

 

 

Sejmuto dne:  


