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Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání:  4. 8. 2022 od 17:30 hodin 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3 
Přítomni: (5) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Milan Čapek, Milan Vidourek, Mgr. Libor 
Čapek  
Omluveni: Bohuslav Klepač 
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) Rozpočtová opatření 
5) Zpráva o uplatňování územního plánu Rušinov 2022 
6) Darovací smlouva obecní prodejna 
7) Vytápění budovy obecní prodejny 
8) Žádost o odkoupení obecního notebooku 
9) Autobusová linka č. 600370 a 600380 ve směru Rušinov – Horní Bradlo 
10) Nájemní smlouvy obecních pozemků 
11) Různé a) Odprodej dřeva z obecních lesů na stojato 
11) Diskuze 
12) 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 body programu. Požádal ZO o jejich vyjádření k programu, případnému doplnění 
dalších bodů programu. Bylo navrženo doplnit bod programu 11) Různé o položku a). Pan 
starosta navrhl schválit program zasedání. 

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

 
Usnesení č. 1/2022/4.8 
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 Vidourka.  
 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
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Usnesení č. 2/2022/4.8 
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  
 

3) Kontrola minulých usnesení 
 

Za uplynulé období bylo prodáno 20m3 palivového dřeva z obecních lesů.  
Dne 15. 7. 2022 byla instalována nová kamera na budovu obecní prodejny, která monitoruje 

kontejnerová stání.  
Dne 20. 7. 2022 začala dodavatelská firma provádět opravu místní komunikace – Nohavice  

a v pátek dne 22. 7. 2022 byl položen nový asfaltový povrch. Dne 20. 7. 2022 byla rovněž 
nainstalována nová autobusová čekárna u pohostinství.  

Na minulém zasedání, které se konalo dne 14. 6. 2022, byly usnesením č. 3/2022/14.6  
a č. 4/2022/14.6 schváleny dodatky č. 2 smluv o poskytování odborných služeb od firmy Axiom 
engineering spol. s.r.o. z Pardubic. Ty byly hned další den 15. 6. odeslány datovou schránkou 
poskytovateli. I přes další neustálé urgování obec Rušinov čekala na vyjádření do 15. 7. 2022. 
Poskytovatel si však upravil znění bodu II a to tak, že zrušil termín pro předání veškerých 
podkladů projektové dokumentace a vyjádření příslušných orgánů objednateli a ještě po něm 
požaduje jejich seznam. OÚ Rušinov již kontaktoval CSS SVOP a situaci řeší, aby se celá věc již 
ukončila.  

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 3/2022/4.8 
ZO navržený postup schvaluje. 
 

Dne 3. 8. 2022 obdržel OÚ Rušinov datovou schránkou stavební povolení na Revitalizaci 
Obecního rybníka na parc. č. 348/15 v k. ú. Vratkov a Revitalizaci Obecního rybníka na parc. č. 
9 v k. ú. Rušinov. Stavební povolení byly předání do CSS SVOP do Chotěboře, aby mohlo být 
zahájeno výběrové řízení na dodavatele a vyřizování žádosti o dotace.  
 
ZO bere na vědomí.  

 
4) Rozpočtové změny 

 
ZO bere na vědomí: 
 
změnu rozpisu č. 5 - nákup kolků, údržba hřiště   
změna rozpisu č. 6 - odchodné starosta a místostarosta ve výši 4-násobku hrubé měsíční odměny, 
což činí celkem 95.000,- Kč 
rozpočtové opatření č. 9 - zvýšené příjmy za prodej dřeva 250.000,- Kč, dar pro SDH Rušinov ve 
výši 1.500,- Kč na pouťovou zábavu 
rozpočtové opatření č. 10 - zvýšené příjmy za prodej dřeva 1.250.000,- Kč 

 
5) Zpráva o uplatňování územního plánu Rušinov 2022 

 
ZO byla předložena zpráva o uplatňování územního plánu Rušinov 2022.  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Rušinov v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, schvaluje Zprávu o uplatňování 
ÚP Rušinov, jejíž součástí jsou pokyny k pořízení změny č. 3 ÚP Rušinov. Za tzv. „určeného 
zastupitele“ pro spolupráci při pořizování změny č. 3 ÚP Rušinov zastupitelstvo obce Rušinov 
určuje starostu obce Rušinov.  
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Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 4/2022/4.8 
ZO návrh schvaluje. 
 

6) Darovací smlouva obecní prodejna 
 

Bylo navrženo sepsat darovací smlouvu na částku 50.000,- Kč se společností UNIKOM, která 
provozuje obecní prodejnu v Rušinově. Na prodejnu získá obec dotaci z programu Venkovské 
prodejny kraje Vysočina ve výši 35.000,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 5/2022/4.8 
ZO schvaluje darovací smlouvu se společností UNIKOM a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

7) Vytápění budovy obecní prodejny 
 

Na minulém zasedání se projednávalo vytápění budovy obecní prodejny i pohostinství. 
Usnesením č. 12/2022/14.6 bylo schváleno vyřešit to tepelným čerpadlem. Realizace se však 
protáhne z důvodu velké poptávky na trhu, a tak bylo navrženo prozatímní řešení na následující 
zimní období a to, jak již bylo zmíněno, vybavit prodejnu elektrickými přímotopy o přibližné 
ceně do 20.000,- Kč.  

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 6/2022/4.8 
ZO návrh schvaluje. 
 

8) Žádost o odkoupení obecního notebooku 
 

Pan starosta podal žádost o odkoupení obecního notebooku do osobního vlastnictví. K tématu 
se vedla diskuze a bylo zmíněno, že by se měl notebook ponechat na úřadě pro jeho budoucí 
využití. Pan starosta navrhuje, že odkoupí notebook za 4.000,- Kč. 

  
Hlasování: pro: 1 (Ležák) proti: 2 (Čapek L., Vidourek)  zdržel se: 2 (Gerstner Z., Čapek M.) 

 
Usnesení č. 7/2022/4.8 
ZO návrh neschvaluje. 
 

9) Autobusová linka č. 600370 a 600380 ve směru Rušinov – Horní Bradlo 
 

Zástupci obce Rušinov, Horního Bradla a předseda Svazku obcí Podoubraví se zúčastnili dne 
26. 7. 2022 jednání na krajském úřadě v Jihlavě ohledně rozšíření autobusové linky č. 600370  
a 600380 ve směru Rušinov – Horní Bradlo a zpět. Pan starosta přednesl přítomným výsledky 
jednání. Pokud by měla obec zájem o zachování linky, musela by spoje dotovat. V období od 1. 
9. 2022 do 31. 12. 2022 by to bylo částkou 60.000,- Kč, což je sazba 40 Kč,- /km po odečtení 
tržby řidiče. Pan starosta informoval o možnosti poslat hejtmanovi kraje Vysočina žádost  
o financování linky 600370 a 600380 krajem Vysočina zpětně, protože pro následující období to 
již bez financování obcí Rušinov nebude možné. Byla předložena finanční kalkulace linky a její 
statistiky co se počtu cestujících týče.     
 
Návrh usnesení: Obec Rušinov finančně podpoří částkou 60.000,- Kč, celkem 3 spoje denně, 
linek č. 600370 a 600380 ve směru Rušinov – Horní Bradlo a zpět po dobu od 1. 9. 2022 do 31. 
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12. 2022 a to z důvodu zachování dopravní obslužnosti místních částí obce Rušinov. Bude 
odeslána žádost hejtmanovi kraje Vysočina o financování linky 600370 a 600380 krajem 
Vysočina. 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 8/2022/4.8 
ZO návrh schvaluje. 

 
10) Nájemní smlouvy obecních pozemků 
 
ZO Rušinov byly předloženy celkem 3 nájemní smlouvy obecních pozemků v novém znění  

a s novým oceněním bonity 3 Kč / m2 ročně. Jedná se o pozemky p. č 384 k. ú. Vratkov, p. č 
17/1 k. ú. Vratkov a p. č. 195/19 k. ú. Rušinov s platností od 1. 1. 2023. 

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

 
Usnesení č. 9/2022/4.8 
ZO schvaluje celkem 3 nájemní smlouvy obecních pozemků v předloženém znění a pověřuje 
starostu jejich podpisem.  
 

11) Různé  

a) Odprodej dřeva z obecních lesů na stojato 
 

Pan starosta předložil ZO nabídku na odkup obecního lesa na stojato od firmy Basmosix 
z Hradce Králové. Jednalo by se o těžbu v lokalitě pod Vratkovem směrem k řece Chrudimce, p. 
č. 121 a 124/1 k. ú. Vratkov. Objem těžby by měl být cca 600 m3, výkupní cena za smrkovou 
kulatinu je 1.500,- Kč /m3. Firma zajistí těžbu, přiblížení kulatiny, úklid po těžbě, odvoz i prodej. 
Bylo navrženo s touto firmou, která má již z minulosti v naší obci kladné reference, podepsat 
smlouvu. 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 10/2022/4.8 
ZO smlouvu schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 

12) Diskuze  
 

Pan místostarosta informoval přítomné, že přišla pozvánka na Podoubravský víceboj do Nové 
Vsi u Chotěboře, který se bude konat dne 3. 9. 2022 od 13:00 hodin. Obec Rušinov se tohoto 
sportovního klání opět zúčastní.   

 
13) Závěr 
 

Zasedání bylo ukončeno starostou dne 4. 8. 2022 v 18:53 hodin.  
 

Zapsal: Ing. Aleš Ležák     Ověřili: Mgr. Libor Čapek 
 
Starosta: Zdeněk Gerstner          Milan Vidourek                 
 
V Rušinově dne: 12. 8. 2022 
 
Vyvěšeno dne: 15. 8. 2022 
Sejmuto dne:  


