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

Výpis zápisu ze 40. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 15. 9. 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
Hosté: Ing. Zuzana Kolářová (příchod v 18:14 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) Rozpočtová opatření
5) Rozšíření veřejného osvětlení v obci Rušinov
6) Směnná smlouva obecního pozemku
7) Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
8) Žádost o zprůjezdnění cesty v chatové oblasti Vratkov
9) Cenová nabídka na zpevnění příjezdové cesty
10) Diskuze
11) Závěr
1) Zahájení
Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil poslední zasedání zastupitelstva
v tomto volebním období, přivítal všechny přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) 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. Nikdo nic nenamítal, tak
tedy pan starosta navrhl schválit program zasedání.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2022/15.9
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
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Usnesení č. 2/2022/15.9
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Za uplynulé období bylo prodáno 659,49m3 smrkové kulatiny z obecních lesů, celkem za
1.111.195,45 Kč.
Byly ošetřeny obecní ovocné aleje, cena služby byla 35.864,40 Kč.
Dne 22. 8. 2022 byla podepsána nájemní smlouva pohostinství s novou provozovatelkou,
která je v platnosti od 1. 9. 2022.
Dne 3. 9. 2022 se obec Rušinov zúčastnila Podoubravského víceboje v Nové Vsi u Chotěboře,
kde soutěžilo celkem 17 družstev z okolních obcí v regionu Podoubraví. Obec Rušinov
reprezentovali Aleš Ležák, Klára Provazníková a Vojtěch Semrád, kteří celé klání vyhráli
a získali tak putovní pohár za 1. místo. Navíc vyhráli ještě vedlejší disciplínu s názvem
„Piškvorky“. Vzhledem k tradici tohoto víceboje, připadá pořádání dalšího ročníku na vítězné
družstvo. Jelikož už se jednou obec Rušinov omluvila z pořadatelské povinnosti, bude muset
v září roku 2023 uspořádat toto sportovní klání na svém území a ve své režii.
Obcí Rušinov a společností Axiom engineering spol. s.r.o. z Pardubic, byly oboustranně
podepsány dodatky č. 2 smluv 110910/2019 a 110901/2019 o poskytování odborných služeb.
Byly tak ukončeny veškeré závazky obou smluvních stran a obec Rušinov obdržela veškeré
stanoviska a podklady k projektové dokumentaci na revitalizaci obecních rybníků. V současné
době zpracovává paní Ing. D. Benáková z CSS SVOP v Chotěboři veřejné zakázky a hlídá
termín vypsání výzvy pro podání žádosti o dotace. I když bylo v minulosti odsouhlaseno, že si je
obec Rušinov schopná obě akce financovat z vlastních zdrojů, shodli se zastupitelé obce
Rušinov, že by byla škoda nevyužít finanční podpory z dotačního programu, tudíž počkat tak na
vypsání dotační výzvy, která by mohla proběhnout v termínu podzim roku 2022 až jaro roku
2023.
Dne 12. 9. 2022 obdržel OÚ Rušinov zvací dopis k podpisu Dohody a její o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR do Brna na Pořízení vybavení pro výjezdovou jednotku SDH
Rušinov. Potřebné doklady budou zaslány poštovně, což je jedna z možností podpisu dohody.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2022/15.9
ZO dohodu schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
4) Rozpočtové změny
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 a změny rozpisu 6 a 7:
127.000,- Kč dotace POV na opravu komunikace k Nohavici,
32.500,- Kč Dotace z ÚP na prodavačku v obecním obchodě,
32.000,- Kč dotace na volby,
50.000,- Kč sociální pojištění na prodavačku.
5) Rozšíření veřejného osvětlení v obci Rušinov
OÚ Rušinov obdržel ústní žádost o rozšíření veřejného osvětlení na příjezdovou cestu
k soukromému objektu č. p. 53 v obci Rušinov. Bylo navrženo zakoupit 1ks solárního veřejného
osvětlení a termín montáže spojit se servisní prohlídkou stávajících solárních světel v obci.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2022/15.9
ZO návrh schvaluje.
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6) Směnná smlouva obecního pozemku
ZO byla předložena směnná smlouva obecních pozemků p. č. 196/6 a 195/21 za poměrnou
část p. č. 195/22 všechny k. ú. Rušinov a nový geometrický plán dotčených pozemků.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (L. Čapek)
Usnesení č. 4/2022/15.9
ZO schvaluje směnnou smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.
7) Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
Pan starosta přednesl přítomným své poznatky ze své účasti na valné hromadě Svazku obcí
Podoubraví (dále jenom SVOP), která se konala dne 13. 9. 2022 ve Vilémově. Valná hromada
však nebyla usnášení schopná, byla však sepsána smlouva o úhradě kompenzace na zajištění
dopravní obslužnosti mezi obcí Rušinov a Krajem Vysočina. Ta obsahuje vyčíslení zálohy, která
bude činit 48.323,82 Kč, ale obec Rušinov zaplatí dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy Kraji Vysočina
jako zálohu na kompenzaci částku 35.000,- Kč do 31. 10. 2022. Do 10. 12. 2022 přijde
kompletní vyúčtování. Obec Rušinov zaslala prostřednictvím SVOP dopis hejtmanovi Kraje
Vysočina, v kterém žádá o začlenění inkriminovaných spojů z obce Rušinov do Horního Bradla
do systému Veřejné dopravy Vysočiny, aby byla pro občany zajištěna základní dopravní
obslužnost. Prozatím obec Rušinov neobdržela vyjádření.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2022/15.9
ZO návrh smlouvy schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
8) Žádost o zprůjezdnění cesty v chatové oblasti Vratkov
Dne 5. 9. 2022 obdržel OÚ Rušinov písemnou žádost o zprůjezdnění přístupové cesty p. č.
87/6 k. ú. Vratkov k pozemku p. č. 87/3 k. ú. Vratkov od majitelky pozemku. Ta uvádí, že byly
na cestu vysázeny stromy a posunuto oplocení od sousedního soukromého objektu. Žádá tedy
o nápravu celé situace a písemnou odpověď. Pan starosta provede místní šetření a vyzve majitele
sousední nemovitosti k nápravě celé situace.
ZO bere na vědomí.
9) Cenová nabídka na zpevnění příjezdové cesty
Obec Rušinov obdržela nabídku na zpevnění příjezdové cesty k celkem 2 soukromým
nemovitostem, které byly v minulosti přislíbeny. Nabídka od firmy Swietelsky z Chrudimi činí
465.414,4,- Kč včetně DPH. K bodu se vedla rozsáhlá diskuze, kde bylo řečeno, že je tato
cenová nabídka přemrštěná a původní představa realizace zpevnění cest nebyla tak obsáhlá, jak
je uvedeno v seznamu prací této nabídky. Bylo navrženo, cenovou nabídku neakceptovat, nechat
vypracovat projektovou dokumentaci a udělat výběrové řízení na dodavatele.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2022/15.9
ZO návrh schvaluje.
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Paní Ing. Zuzana Kolářová přichází v 18:14 hodin na zasedání.
10) Diskuze
Pan starosta informoval, že bude provedeno ořezání smrčků podél komunikace na Nohavici
jako služba odbornou firmou. Cena by se měla pohybovat kolem 7.000,- Kč. Byla vedena
diskuze ohledně plánování a financování budoucí výsadby v obecních lesích.
11) Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a za celé volební období a popřál všem
spoustu úspěchů, jak v osobním, tak i pracovním životě a hlavně pevné zdraví. Zasedání bylo
ukončeno starostou dne 15. 9. 2022 v 18:33 hodin.
Zapsal: Ing. Aleš Ležák

Ověřili: Mgr. Libor Čapek

Starosta: Zdeněk Gerstner

Milan Čapek

V Rušinově dne: 19. 9. 2022

Vyvěšeno dne: 21. 9. 2022

Sejmuto dne: 10. 10. 2022
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