Obecní úřad Rušinov, Rušinov 3, 583 01 Chotěboř
telefon: 569692281, mobil: 777550271, IČO: 00268160
www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz

Výpis zápisu z 1. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 01.11. 2022 od 17:00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3
Přítomni: (7) Pavel Šimon, Mgr. Libor Čapek, Vlastimil Pešek, Lucie Augustinová, Milan
Vidourek, Josef Dostál, Nikola Vašková
Omluveni:
Hosté: hospodářka Ing. Zuzana Kolářová
Zapisovatel: Mgr. Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Pešek, Lucie Augustinová
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a zvolení ověřovatelů zápisu
3) Schválení jednacího řádu
4) Kontrola minulých usnesení
5) Volba členů finančního výboru
6) Volba členů kontrolního výboru
7) Volba členů kulturního výboru
8) Volba členů enviromentálního výboru
9) Stanovení odměň pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
9.1) Odměny za výkon funkce členů výboru
9.2) Plat účetní, hospodářky obce
9.3) Plat prodavačky obchodu
9.4) Hodinová sazba za brigádnické hodiny
10) Spořící účty
11) Stanovení pravomoci starosty na schvalování peněžních operací
12) Rozpočtové změny
13) Schválení Oběhu účetních dokladů
14) Plán inventur
15) Různé
a) Zimní údržba
b) Osvětlení obce
c) Les
d) Vysoká spotřeba elektřiny v budově čp. 47
e) Smlouva s krajem na dopravní obslužnost
f) Nová telefonní čísla
g) Adresa úřadu na portálu mapy.cz
h) Stav obecního traktoru
i) Plánované kulturní akce
16) Diskuse
17) Závěr
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1) Zahájení
Předsedající starosta Pavel Šimon (dále jen starosta) zahájil zasedání zastupitelstva. Přivítal
všechny přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) na zasedání zastupitelstva obce Rušinov. Podle
počtu přítomných zastupitelů (7) 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 program o body 9.1) – 9.4) a 15 a) - i).
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
2) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající určil jako zapisovatele pana Mgr. Libora Čapka (dále jen místostarosta) a jako
ověřovatele zápisu navrhnul zvolit Vlastimila Peška a Lucii Augustinovou.
Návrh usnesení: Ověřovateli zápisu budou Vlastimil Pešek a Lucie Augustinová
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
3) Schválení jednacího řádu
Místostarosta seznámil ZO s návrhem Jednacího řádu zastupitelstva obce Rušinov. ZO neměli
k vypracovanému návrhu žádné připomínky.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Rušinov
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
4) Kontrola minulých usnesení
Členové ZO uvedli, že se seznámili se zápisem z ustavujícího zasedání. K zápisu nebyly vznešeny
žádné připomínky.
5) Volba finančního výboru
Předseda finančního výboru Josef Dostál navrhnul doplnění členů finančního výboru o Martina
Plíška a Milana Vidourka. Navržení s členstvím souhlasí. Jiné návrhy nebyly vznešeny.
Návrh usnesení: ZO doplňuje tříčlenný finanční výbor a volí členy Milana Vidourka a Martina
Plíška.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
6) Volba kontrolního výboru
Předsedkyně kontrolního výboru Nikola Vašková navrhla doplnění členů kontrolního výboru
o Vlastislava Čapka ml. a Lucii Augustinovou. Navržení s členstvím souhlasí. Jiné návrhy nebyly
vznešeny.
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Návrh usnesení: ZO doplňuje tříčlenný kontrolní výbor a volí členy Vlastislava Čapka ml. a Lucii
Augustinovou.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
7) Volba kulturního výboru
Předsedkyně kulturního výboru Lucie Augustinova navrhla doplnění členů kulturního výboru
o Kateřinu Sýkorovou a Moniku Benákovou. Navržené s členstvím souhlasí. Jiné návrhy nebyly
vznešeny.
Návrh usnesení: ZO doplňuje tříčlenný kulturní výbor a volí členky Kateřinu Sýkorovou a Moniku
Benákovou.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
8) Volba enviromentálního výboru
Předseda environmentálního výboru Milan Vidourek navrhl k doplnění členů environmentálního
výboru o Libora Kostince a Ing. Zuzanu Kolářovou. Navržení s členstvím souhlasí. Jiné návrhy
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: ZO doplňuje tříčlenný environmentální výbor a volí členy Libora Kostince a Ing.
Zuzanu Kolářovou.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
9) Stanovení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
ZO projednalo odměny pro neuvolněné členy ZO. Starosta přednesl a odůvodnil návrh. Bylo také
konstatováno, že odměny se již několik let nezměnily a neodpovídají dnešní době. Zejména potom
u představitelů obce, kde při výkonu funkce neustále narůstá časová i administrativní náročnost a
s tím také nutnost navyšování odborných znalostí včetně vyvozené odpovědnosti, zejména pro
starosty a místostarosty. V neposlední řadě by měla být výše odměn i motivace pro občany naší
obce, aby byli ochotni kandidovat do ZO a podílet se na výkonu samostatné působnosti obce.
Příkladem úpadku zájmu byly poslední volby do ZO, kdy se přihlásilo pouze 7 kandidátů.
Návrh usnesení: ZO ode dne 1.11.2022 stanoví neuvolněným členům zastupitelstva obce výši
odměn za měsíc a to následující hrubý plat dle výkonu funkce:
- starosta:
21 237,- Kč
- místostarosta:
19 237,- Kč
- 2. místostarosta:
8 500,- Kč
- předseda výboru: 2 500,- Kč
V případě souběhu výkonu více funkcí náleží neuvolněnému členovi ZO pouze odměna za funkci,
za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená ZO.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
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9.1) Odměny členům výborů, kteří nejsou členy ZO
ZO prodiskutovalo případné odměny pro členy ostatních výborů, kteří nejsou členy ZO.
Návrh usnesení: Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce nebude poskytována
pravidelná měsíční odměna. K případným jednorázovým odměnám bude přihlédnuto na základě
splnění konkrétních úkolů na základě pověření a odsouhlasení ZO.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
9.2) Plat účetní, hospodářky obce
Od září vzrostly platové tarify u některých státních zaměstnanců o 10 %. Týká se to i zaměstnanců
naší obce. ZO bylo seznámeno s jejich platy zákonném navýšením od 1.9.2022. Vzhledem ke stále
narůstající náročnosti a administrativnímu zatížení vykonávané práce starosta navrhnul navýšení
hrubého platu hospodářce na 15 000,- Kč. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Hospodářce od 1.11.2022 se zvyšuje hrubý měsíční plat včetně pohyblivé složky
na 15 000,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
9.3) Plat prodavačky obchodu
Obec zaměstnává na poloviční úvazek s příspěvkem úřadu práce také prodavačku. Od 1.9.2022 jí
byl ze zákona navýšen plat o 10% na částku 10 610,- Kč. Bude také zahájeno jednání se zástupcem
společnosti provozující obchod, vyhodnocení dosavadní spolupráce a zjištění zájmu o pokračování
provozu.
ZO bere na vědomí
9.4) Hodinová sazba za brigádnické hodiny
V současné době obec vyplácí za odpracovanou brigádnickou hodinu 130,- Kč za hodinu. Jelikož
v roce 2022 je minimální mzda 96,40 Kč, bylo navrženo tuto částku ponechat.
Návrh usnesení: Hodinová sazba za odpracovanou brigádnickou hodinu činí 130,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
10) Spořící účty
Hospodářka informovala ZO o současném rozložení financí na spořících účtech, které máme
vloženy u společností Creditas, Česká spořitelna a Moneta. Po seznámení s nabízenými aktuálními
úrokovými sazbami bylo navrženo prodloužit vklad na spořícím účtu o 1 měsíc u České spořitelny.
Poté bude opětovně rozhodnuto. Místostarosta také informoval o zajímavých úrocích u Maxbanky,
která je součástí skupiny Creditas. Místostarosta zjistí více informací a zda se nabízené podmínky
vztahují také na obce.
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Návrh usnesení: ZO rozhodlo o prodloužení vkladu na spořícím účtu u České spořitelny o 1 měsíc.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
11) Stanovení pravomoci starosty na schvalování peněžních operací
ZO projednalo stanovení pravomoci starosty na schvalování peněžních operací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/200 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, starostu obce Rušinov ke schvalování příjmů neomezeně v plném
rozsahu. Vzhledem ke schvalování rozpočtu, kde závaznými ukazateli jsou celé běžné a celé
kapitálové výdaje a vybrané příspěvky organizacím, ponechává starostovi pravomoc schvalovat
rozpočtová opatření v oblasti výdajů s limitem do 300 000,- Kč na jeden výdaj. Dále pověřuje
starostu ke schvalování změn rozpisu výdajů neomezeně v plném rozsahu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
12) Rozpočtové změny
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.11 (platba DPH - přesun z příjmové stránky
rozpočtu - příjem za dřevo) a rozpočtové opatření č. 12 (příjem dotace na péči o lesní porosty UZ
29031 - ve výši 36 120,- Kč) a změnu rozpisu č. 8.
ZO bere na vědomí
13) Oběh účetních dokladů
ZO projednalo oběh účetních dokladů. ZO bylo seznámeno s dokumentem týkajícího se tohoto
bodu, který bude nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení: ZO přijímá schválení oběhu účetních dokladů v předloženém znění, které bude
nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
14) Plán inventur
ZO projednalo plán inventur pro rok 2022 v platnosti od 1.11.2022 - 31.1.2023. Stavy majetku
k 31.12.2022. Předpokládané ukončení fyzických inventur 10.1.2023 a dokladových inventur do
17.1.2023. Starosta schválil plán inventur na rok 2022.
Složení inventarizační komise:
Pavel Šimon, Mgr. Libor Čapek, Vlastimil Pešek, Lucie Augustinová, Milan Vidourek,
Josef Dostál, Nikola Vašková a Ing. Zuzana Kolářová.
Předsedou inventarizační komise byla jmenována Nikola Vašková.
Starosta rozdělil jednotlivé úseky inventur mezi následující členy ZO:
- Vlastimil Pešek a Josef Dostál - budova čp. 47 + hasičská zbrojnice,
- Pavel Šimon, Mgr. Libor Čapek a Vlastimil Pešek – sklad techniky,
- Pavel Šimon a Mgr. Libor Čapek - hospoda
- Milan Vidourek a Lucie Augustinová – obchod,
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Pavel Šimon, Mgr. Libor Čapek a Nikola Vašková – budova obecního úřadu čp. 3.

Členové inventarizační komise byli proškoleni o průběhu inventur majetku obce viz příloha Plán
inventur a Školení inventarizační komise.
ZO bere na vědomí
15) Různé
a) Zimní údržba
Starosta oslovil firmu Gravelit, která doručila návrh Smlouvu o poskytnutí služeb na zimní údržbu
pro nastávající sezonu. ZO bylo se smlouvou seznámeno. Byla doporučena drobná korekce návrhu
smlouvy. Služba bude poskytovaná za 750,- Kč za jednu hodinu. Služba bude poskytována
na výzvu statutárního zástupce obce (starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta)
Návrh usnesení: ZO po korekci smlouvy s firmou Gravelit souhlasí s jejím návrhem a cenou 750,Kč za jednu hodinu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
b) Osvětlení obce
Je potřeba servis solárního světla v Alejce, které již delší dobu nesvítí. Dále je potřeba dokončit
nákup nových světel na Rušinově na cestu dolů pod bytovku, na Modletíně náhrada za zlomený
sloup, kde ještě starosta zjistí, zda bude možné sloup opravit a případně zachovat stávající
osvětlení. Starosta se bude informovat na ČEZU o možnosti přidání nových světel na klasickou
distribuční síť. V případě, že to nebude možné, objednají se solární. Dále na Hostětínkách nesvítí
světlo u zastávky bus u školy a nonstop svítí světlo u Čepů (otázka účelovosti a hospodárnosti,
protož svítí do stromu). Bude předáno k řešení správci osvětlení.
ZO bere na vědomí
c) Les
Druhý místostarosta informoval o celkovém neutěšeném stavu lesa. Domluvil reklamaci
oplocenky a návštěvu lesního hospodáře. V současné době také jedná s poskytovatelem služby
(těžba) p. Komárkem, který má ještě opravit cesty po vykonané těžbě. Vedená dokumentace lesa
je nepřehledná a těžko se v ní orientuje. Z dokumentace je patrno, že od začátku roku bylo
vytěženo téměř 446 m3 palivového dřeva.
Cena palivového dřeva na trhu se nyní pohybuje okolo 1 200,- Kč/m3. Po přebrání obce zbývá
dořešit 2 objednávky. Než se vše dá do pořádku byl navržen k 1.11.2022 STOP stav. Od tohoto
data již mimo uvedených nedořešených objednávek nemá dočasně nikdo nárok na odvoz
palivového dřeva vytěžených v lesích naší obce. Cena a způsob uspokojení potřeb občanů naší
obce tykající se poptávky po palivovém dřevu včetně stanovení cen bude projednáno ZO
dodatečně.
Návrh usnesení: ZO dočasně na dobu neurčitou zastavuje s okamžitou platnosti od 1.11.2022
prodej, odvoz (vyjma dokončení uvedených objednávek) a objednávky palivového dřeva
vytěženého v lesích naší obce.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
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d) Vysoká spotřeba elektřiny v budově čp. 47
V budově čp. 47, kde nyní nepřetržitě využívá ubytovnu řidič společnosti Arriva se svojí
partnerkou, neúměrně narostla spotřeba elektřiny. Místnost je vytápěná akumulačními kamny.
Bohužel jsou neustále pouštěna i akumulační kamna na chodbě na plný výkon a elektřinou se tak
doslova plýtvá. Cena pronájmu bohužel neodpovídá ceně a nepokrývá náklady obce. Bude
pravidelně zapisován stav elektroměru k provedení porovnání a zjištění skutečných nákladů. Poté
bude zahájeno jednání s pronajímatelem ubytovny a výši nájemného. Bude také hledáno technické
řešení k zabránění v manipulaci s nastavením akumulačních kamen na chodbě.
ZO bere na vědomí
e) Smlouva s krajem na dopravní obslužnost
Krajský úřad v čele s hejtmanem neakceptoval odpuštění platby za dopravní obslužnost. Jedná se
o zajištění autobusového spojení na Modletín. V nejbližší době by mělo proběhnout vyhodnocení
o využití spojů. Dle avizovaných poznatků od řidičů spoje využívá úplné minimum cestujících.
Bohužel je to dáno i dlouhým čekáním na Rušinově na přípoj. Obec se bude dále pokoušet
přesvědčit Krajský úřad Kraje Vysočina, aby svůj postoj přehodnotil a zachoval dopravní
obslužnost i v malých obcích.
ZO bere na vědomí
f) Nová telefonní čísla
Místostarosta informoval o nových telefonních číslech týkajících se obecního úřadu. Jelikož po
volbách skončili oba představitelé obce a na úřadě nezbylo vyjma bývalé pevné linky žádné
telefonní číslo, bylo nutné vyjednat nová čísla tak, aby po skončení funkčního období nových
představitelů obce tato zůstala na úřadě a předešlo se tak zbytečným komplikacím i nákladům,
jako například výměna razítek, výměna kontaktů v elektronických systémech atd. Po vyhodnocení
nabídek byla uzavřena smlouva se společností O2. Pro 3 telefonní čísla vyjednal s obchodním
zástupcem neomezená volání a sms + celkem 16 GB dat (2x 3 GB, 1x 10 GB) za celkovou částku
979,- Kč.
Čísla byla přidělena následovně:
Starosta Pavel Šimon – 777 550 271
Místostarosta Mgr. Libor Čapek – 777 550 273
Druhý místostarosta (les) Vlastimil Pešek – 777 550 639
Na obecním úřadě dále zůstává stávající „pevná“ linka (IP telefon) číslo 569 692 281.
Hospodářka Ing. Zuzana Kolářová dále používá své soukromé číslo 777 849 567. Příspěvek
na jeho provoz obsahuje pohyblivá složka jejího platu.
Místostarosta dále informoval o lokální administraci systémů Czechpoint, spisové služby
a o vyžádání přístupu pro nového starostu do datové schránky obce na ministerstvu vnitra. Zahájil
také jednání s firmou Coprosys o změně nastavení přístupů do kamerového systému
a elektronického zabezpečení budovy obecního úřadu. Zajišťuje také vydání kvalifikovaných
certifikátů k zajištění kvalifikovaného elektronického podpisu pro nového starostu.
ZO bere na vědomí
g) Adresa úřadu na portálu mapy.cz
Josef Dostál vznesl dotaz, proč je na portále mapy.cz ještě stále uveden obecní úřad na adrese
Rušinov čp. 47?

7

Po přestěhování úřadu byla nová adresa Rušinov 3 zadána do všech veřejných systémů, ze kterých
získávají data společnosti provozující různé portály. Proč společnost Seznam.cz a.s., která
provozuje mapy.cz, uvádí starou adresu obecnímu úřadu nevíme. Není ani známo odkud tato
společnost data čerpá. Místostarosta se pokusí sjednat nápravu a aktualizaci údajů přímo
u společnosti.
Dále se zeptal, jak je myšleno užívání obecního traktůrku na sekání trávy při případném sekání
soukromých pozemků?
Případné sekání soukromých pozemků obecním traktůrkem je možné pouze jako služba
s vyškolenou obsluhou. Samotný traktůrek bez obsluhy není možné zapůjčit.
ZO bere na vědomí
h) Stav obecního traktoru
Starosta informoval o špatném technickém stavu obecního traktoru, který byl i s kontejnerovým
podvozkem převezen na opravu a údržbu do ZD Maleč. Následně bude provedena technická
kontrola.
ZO bere na vědomí
i) Plánované kulturní akce
Předsedkyně kulturního výboru Lucie Augustinová navrhla následující kulturní akce:
-

-

Začátek adventu - v pátek 25.11.2022 předpokládaný začátek 18:00 hod., tradiční
lampionový průvod spojený s rozsvícením vánočního stromku
Mikulášská nadílka - v sobotu 10.12.2022 od 15:00 hod. v Hospodě U Ořechu, kde
bude připravené peklo a další zábava pro děti. Pro místní děti budou také připraveny
balíčky.
Vánoční koncert – v neděli 18.12.2022 od 14:00 hod. na sále v Hospodě u Ořechu,
přípravu zajistí Lucie Augustinová, plakáty Nikola Vašková.

Návrh usnesení: ZO souhlasí s uvedenými plánovanými kulturními akcemi.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 17/2022/01.11.
ZO návrh schvaluje.
16) Diskuse
Diskuse byla provedena v jednotlivých bodech. Předběžný termín dalšího zasedání ZO, kdy se
bude projednávat návrh rozpočtu na rok 2023, byl stanoven na pondělí 14.11.2022 od 17:00 hod.
17) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání dne 1.11.2022 ve 20:55 hodin.
Zapsal: Mgr. Libor Čapek

Ověřili: Vlastimil Pešek v.r.

Starosta: Pavel Šimon v.r.

Lucie Augustinová v.r.

V Rušinově dne: 1.11.2022
Vyvěšeno dne: 8.11.2022
Sejmuto dne:
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