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 2. zasedání zastupitelstva obce Rušinov
Datum a čas konání: 14.11. 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: Milan Vidourek, Nikola Vašková
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a zvolení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola minulých usnesení
4) Rozpočtové změny
5) Návrh obecního rozpočtu na rok 2023
6) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 - 2025
7) Různé
a) Využití autobusové linky 600370 úsek Horní Bradlo – Rušinov
b) Prodloužení smlouvy s prodavačkou
c) Žádost o finanční dar včelaři
d) Fotovoltaika na obecních budovách
8) Závěr
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. Byla navržena změna v bodě
6 v následujícím znění: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2024 - 2026. Dále bylo navrženo doplnit program o body 7 a) - d).
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2022/14.11.
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 Milana Vidourka a Nikolu Vaškovou.

1

Návrh usnesení: Ověřovateli zápisu budou Milan Vidourek a Nikola Vašková
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2022/14.11.
ZO návrh schvaluje.
3) Kontrola minulých usnesení
Žádný z členů ZO nevznesl námitku proti zápisu z předchozího zasedání ZO.
Byla povedena kontrola minulých usnesení a bodů:
Usnesení č. 12/2022/01.11.k bodu 10) Spořící účty
Místostarosta prověřil podmínky případného zřízení spořícího účtu u Maxbanky.
Jednáním s bankou bylo zjištěno, že v současné době nabízí spořící účty pouze
pro fyzické osoby. Případné založení spořícího účtu naší obcí tedy není možné.
Hospodářka potvrdila prodloužení vkladu na spořícím účtu u České spořitelny o 1 měsíc.
Případné další prodloužení vkladu bude projednáno o příštím zastupitelstvu ZO.
ZO bere na vědomí
Usnesení č. 15/2022/01.11. k bodu 15 a) Zimní údržba
Starosta uvedl, že firma Gravelit souhlasila s navrženou korekcí. Smlouva byla uzavřena.
ZO bere na vědomí
Informace k bodu 15 b) Osvětlení obce
Starosta zjistil na firmě zajišťující servis dodaných solárních světel, že nebyla provedena
naší obcí žádná objednávka na servis světla v Alejce. Proto tak učinil a firma potvrdila
objednávku služby e-mailem. Veškeré informace ohledně problémů s veřejným
osvětlením předal k řešení správci Martinu Plíškovi. Zlomený sloup na Modletíně bude
opraven a stávající světlo zachováno. Starosta se informoval na ČEZU na případné
vybudování nových světel veřejného osvětlení a připojení k distribuční síti na cestě pod
bytovkou. Celý proces by byl poměrně složitý a ekonomicky výrazně nákladnější než
osazení solárním osvětlením. Osazení a nákup bude projednán na dalším zasedání ZO.
ZO bere na vědomí
Usnesení č. 16/2022/01.11. a Informace k bodu 15 c) Les
Druhý místostarosta (dále DM) informoval o řešení dvou zbývajících objednávek. Jedna
již byla vyřešena a dřevo odvezeno. Jednalo se o 8 m3 dlouho ležícího starého
palivového dřeva velmi nízké kvality. Proto navrhl úpravu ceny u této objednávku na 300,Kč/m3.
Návrh usnesení: ZO souhlasí se snížením ceny u této objednávky na 300,- Kč/m3.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2022/14.11.
ZO návrh schvaluje.
DM dále informoval o návštěvě lesního hospodáře a obchodníků se dřevem, kteří zašlou
své nabídky. Dále domluvil 2 party na kácení.
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ZO bere na vědomí
Informace k bodu 15 d) Vysoká spotřeba elektřiny v budově čp. 47
Byl zapsán stav elektroměrů nejen v této budově, ale i v obchodě. Porovnání výsledku
nebylo ještě provedeno vzhledem ke krátké době od posledního zasedání ZO.
Hospodářka informovala, že budova čp. 47, kde je nepřetržitě využívána ubytovna,
má spotřebu za rok 2022 13 MWh, což je za letošní rok 78 826,- Kč. Příští rok je v této
budově očekávaná cena za spotřebu elektřiny cca 104 000,- Kč. Bude předáno k řešení
elektrikáři k technickému opatření. O dalším zasedání ZO bude rovněž projedná další
postup a navýšení nájemného za ubytovnu, popř. v krajním případě výpověď smlouvy.
Spotřeba elektřiny v prodejně se stále vyhodnocuje. Dle nájemní smlouvy by jí měla hradit
společnost provozující obchod.
ZO bere na vědomí
Informace k bodu 15 e) Smlouva s krajem na dopravní obslužnost
Obecní úřad obdržel z Krajského úřadu KV vyhodnocení o využití spojů na Modletín.
Bude projednáno v samostatném bodě viz bod 7 a) tohoto zápisu.
ZO bere na vědomí
Informace k bodu 15 f) Nová telefonní čísla
Místostarosta informoval ZO, že nová telefonní čísla byla úspěšně implementovaná
do chodu obecního úřadu. Dále jednal se zástupcem firmy Coprosys ohledně
administrace kamerového systému a elektronickém zabezpečení objektu obecního
úřadu. Byla domluvena návštěva servisního technika na pondělí 14.11.2022 nebo úterý
15.11.2022. Zároveň bude zajištěno rychlejší internetové připojení, jelikož současná
rychlost nedostačuje a neodpovídá standardům pro vykonávanou práci zejména
v administrativě. Cena internetu domluvena na částku 200,- Kč/měsíc.
ZO bere na vědomí
Informace k bodu 15 g) Adresa úřadu na portálu mapy.cz
Místostarosta vyrozuměl firmu Seznam.cz o chybně zadané adrese úřadu v mapách
a požádal o nápravu. Seznam.cz návrh akceptoval a změnu provedl. Nyní je již na portálu
vše v pořádku.
ZO bere na vědomí
Informace k bodu 15 h) Stav obecního traktoru
Starosta informoval ZO o proběhnuté opravě obecního traktoru, která stála 24 000,- Kč.
V současné době není v nejbližším okolí stanoven žádný termín STK pro traktory. Proto
je STK naplánovaná na 23.11.2022 ve Ždírci n/D.
ZO bere na vědomí
Usnesení č. 17/2022/01.11. k bodu 15 i) Plánované kulturní akce
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Starosta informoval, že se mu podařilo ve firmě Dako Třemošnice domluvit sponzorský
dar na Mikulášskou nadílku ve výši 2 000,- Kč. Obec se pokouší získat další příspěvky
a dary sponzorů. Předsedkyně kulturního výboru informovala o průběhu příprav
na kulturní akce. Vše probíhá zatím bez problémů. Plakáty na rozsvícení již Nikola
Vašková vyrobila a byly zveřejněny. Rovněž místostarosta zajistí vyhlášení v místním
rozhlase.
ZO bere na vědomí
4) Rozpočtové změny
ZO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č.9.
ZO bere na vědomí
5) Návrh obecního rozpočtu na rok 2023
Návrh rozpočtu je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový. Celkové příjmy
jsou nižší než celkové výdaje o částku 6 777 409,00 Kč. Schodek obec Rušinov bude
hradit finančními prostředky z minulých let na běžných účtech a prostředky na
termínovaných účtech v předpokládané výši 11 892 052,00 Kč. Obec splácí úvěr ve výši
444 456 Kč za rok. Navrhované výdaje roku 2023 počítají s rezervou 3 000 000 Kč na
lesní hospodářství, 100 000 Kč na údržby vodovodu, a dále 400 000 Kč na nepředvídané
výdaje. Dále je v roce 2023 plánováno požádat o dotace ve výši 1 540 000,00 Kč, které
ale zatím návrh rozpočtu neobsahuje, jelikož žádosti se zatím připravují. Návrh rozpočtu
na rok 2023 bude přílohou tohoto zápisu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit, buď písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejnění nejméně 15 dní, nebo ústně na dalším zasedání
zastupitelstva obce, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2023, který bude řádně
zveřejněn ve stanovené lhůtě.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2022/14.11.
ZO návrh schvaluje.
6) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 – 2026
Zastupitelstvo obce spolu s hospodářkou projednalo jednotlivé body střednědobého
výhledu rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
obce na roky 2024 - 2026 je následující: Saldo příjmů a výdajů činí 399 544,00 Kč pro
rok 2024, 73 000,- Kč pro rok 2025 a 82 560,00 Kč pro rok 2026. Příloha návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2026 bude přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2024 - 2026.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2022/14.11.
ZO návrh schvaluje.
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7) Různé
a) Využití autobusové linky 600370 úsek Horní Bradlo – Rušinov
Na základě dřívější dohody obecní úřad obdržel z Krajského úřadu KV statistiku
vydaných jízdenek na lince 600370 v období od 1. 9. do 4. 11. 2022 a dále aktualizovaný
propočet nákladů pro obec Rušinov. Využití linky 600370 v dotčeném úseku je
v současné době velmi malé. V součtu všech spojů ji nevyužívá ani 1 cestující denně.
Kraj Vysočina žádá o zvážení, zda chceme autobusovou dopravu v tomto úseku
zachovat i od 11. 12. 2022. K zachování spoje je nutné, aby postoj obou dotčených obcí
byl jednotný. Z provozních důvodů je možné zajistit provoz linky 600370 pouze v celém
úseku Horní Bradlo – Rušinov. Sdělení stanoviska je požadováno nejpozději
do 15.11.2022.
Starosta s místostarostou jednali ve čtvrtek 10.11.2022 se zástupci obce Horní Bradlo viz
pracovní zápis, který bude přílohou tohoto zápisu. Rovněž provedli návštěvu u rodiny
s malými dětmi na Modletíně, kde je informovali o probíhajícím jednáním. Nadále bude
snaha o zachování autobusového připojení a obec je připravena k případném dalšímu
jednání s Krajem Vysočina. Místostarosta předložil návrh usnesení. Jiné návrhy nebyly
podány.
Návrh usnesení: Obec Rušinov požaduje zachování autobusové dopravy v tomto úseku
i od 11.12.2022. Další hrazení kompenzace je však pro naši obec neúnosné, nemůže být
dále akceptované a nesouhlasí s ním. Kraj Vysočina je ze zákona povinen zajistit
základní dopravní obslužnost regionu. Proto kraj veřejnou dopravu dotuje, respektive
hradí dopravcům ztráty, které při zajištění této služby vznikají. Je tak zabezpečena
dopravní dostupnost i z méně frekventovaných částí regionu. Proto žádáme Kraj
Vysočinu, aby naši obec pro její velikost nediskriminoval a autobusové spojení opětovně
začal dotovat v rámci zajištění základní dopravní obslužnosti v systémových změnách
pod názvem Veřejná doprava Vysočiny, které upravují provázanost, pravidelnost
a dostupnost veřejné dopravy.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2022/14.11.
ZO návrh schvaluje.
b) Prodloužení pracovní smlouvy
Starosta jednal se zástupcem Unicomu, kde sdělili, že již nechtějí s provozem prodejny
dále pokračovat. Byli požádáni o zvážení svého stanoviska. Po čase na rozmyšlenou
informovala zástupce společnosti, že by v provozu pokračovali, ale pouze za podmínek
zrušení nájmu a hrazení energii. Byla domluvena ještě schůzka k jednání, kdy termín
bude ZO oznámen. Na jednání budou pozváni všichni, kteří se na chodu naší prodejny
podílejí.
Úřad práce přispěje na prodavačku zatím pouze do konce roku. Další dotování
pracovního místa v příštím roce je zatím nejisté a bude záležet na stanovených
podmínkách a financích státní správy.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s jednáním se zástupci firmy Unicom a v případě
pokračování provozu prodejny i s prodloužením pracovní smlouvy prodavačce do konce
března 2023. Úřad práce bude požádán o pokračování dotace.
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Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2022/14.11.
ZO návrh schvaluje.

c) Žádost včelaři
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Chotěboř požádal o finanční příspěvek
na rok 2023. Požadovaná částka 3 000,- Kč. V minulosti naše obec přispívala částkou
1 500,- Kč. Josef Dostál navrhnul přispět částkou 2 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s příspěvkem Českému svazu včelařů, z.s., základní
organizaci Chotěboř na rok 2023 ve výši 2 000,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2022/14.11.
ZO návrh schvaluje.
d) Fotovoltaika na obecních budovách
Obec obdržela zpracovanou nabídku na dotace fotovoltaiky týkající se obecních
budov – hospody, hasičské zbrojnice a obchodu. Projektová studie, cenová nabídka.
Bude provedena informace na ČEZ, zda to bude vůbec možné vzhledem ke stávající
kapacitě distribuční sítě v naší obci. Po zjištění detailů bude projednáno na příštím
zasedání ZO. Následně bude po cenové nabídce zadána projektová studie.
ZO bere na vědomí
8) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání dne 14.11.2022 ve 21:55
hodin.
Zapsal: Mgr. Libor Čapek

Ověřili: Milan Vidourek

Starosta: Pavel Šimon

Nikola Vašková

V Rušinově dne: 14.11.2022

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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