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Výpis zápisu z 3. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání: 12.12.2018 od 17:00 hodin 
Místo konání: Obecní úřad Rušinov 
Přítomni: (6) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Bohuslav Klepač, Petra 
Horníková, Milan Vidourek 
Omluveni: Milan Čapek 
Hosté: Ing. Zuzana Kolářová 
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák 
Ověřovatelé zápisu:    Milan Vidourek 
   Bohuslav Klepač 
 
Program zasedání: 

1) Zahájení  
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Inventura majetku obce, plán inventur 
5) Schválení rozpočtu na rok 2019 
6) Schválení střednědobého výhledu na roky 2020 – 2021 
7) Rozpočtová opatření 
8) Darovací smlouva MUDr. Špitálníková 
9) Svazek obcí Podoubraví – členské příspěvky na rok 2019 
10) Žádost Mgr. Suchá – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod  
11) Různé   

a) Žádosti 
b) Průběžný stav rekonstrukce obecní budovy č.p. 3 
c) Žádost o povolení skácení stromu rostoucí mimo les 
d) Schválení oběhu účetních dokladů 
e) Návrh na snížení ceny palivového dřeva z obecního lesa 
f) Návrh na využití dotace pro zkulturnění sportovišt 
g) Příspěvek na silvestrovský ohňostroj  
h) Návrh P. Horníkové na uspořádání MDŽ v březnu 2019 

   
1) Zahájení  
Starosta p. Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání a přivítal všechny 

přítomné zastupitele obce (dále jen ZO). Podle počtu přítomných zastupitelů shledal jednání 
zastupitelstva usnášení schopným a přečetl body programu. Vyzval ZO k připomínkám  
a případnému doplnění a schválení programu.  

Pan starosta navrhuje doplnění programu o rozšíření položky 11) Různé o body d) až h). 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 1/2018/12.12  
ZO schvaluje program jednání. 
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2) Volba ověřovatelů zápisu 
Pan starosta navrhl jako ověřovatele pana Milana Vidourka a pana Bohuslava Klepače. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2/2018/12.12 
ZO jmenované ověřovatele schvaluje.  
 

3) Kontrola minulých usnesení 
Byly shrnuty akce pořádané v měsíci listopadu a prosinci 2018 a to Setkání seniorů  

a Rušinovské čertohrátky.  
Na setkání seniorů dne 18. 11. 2018 bylo přítomno 48 místních důchodců, pro které byl 
připraven od 12:00 hodin v hospodě U ořechu slavnostní oběd a bohaté občerstvení. Od 15:00 
hodin k poslechu a tanci zahrálo hudební duo PiňaKoláda z Písku. Řady místních doplnila 
široká veřejnost z okolních obcí a to tak, že sál byl zcela zaplněn.  
Rušinovských Čertohrátek dne 2. 12. 2018 se zúčastnilo 48 dětí, které dorazily i z okolních 
obcí. Pro děti bylo ve sklepě hospody připraveno peklo plné čertů a různých soutěží se 
sladkou odměnou. Na sále pak bylo nebe, ve kterém na děti a rodiče čekal Mikuláš  
s hned několika anděly. Nabídly jim různé ceny a sladkosti za splnění úkolu a občerstvení, či 
následný taneček. Po skončení programu na sále následoval i přes nepřízeň počasí 
lampionový průvod obcí. Ten byl zakončen u obchodu, kde proběhlo slavnostní rozsvícení 
vánočního stromečku s novou výzdobou. Pan starosta závěrem popřál všem přítomným veselé 
Vánoce, bohatou nadílku a pevné zdraví do Nového roku 2019. Průvod se tak rozešel a kdo 
měl chuť, šel se zahřát a občerstvit zpět do hospody.  

 Obě akce byly velmi kladně hodnoceny jak ZO, tak i širokou veřejností. Účast na akcích 
byla velice hojná a podle ohlasů a spokojených výrazů účastníků se vše vydařilo. Patří tak 
velké poděkování všem organizátorům a sponzorům akce. Největší zásluhu mají členové 
kulturního výboru, ale i další občané naší obce, kteří neváhali pomoci s přípravami, se 
samotným bezchybným a plynulým průběhem akce a následným úklidem sálu.  

 
Pan místostarosta Ing. Aleš Ležák (dále jen místostarosta) navrhuje, aby bylo minulé 

usnesení č. 3/2018/12.11 doplněno o zachování benefitu pro starostu a místostarostu v podobě 
příspěvku na užívání soukromého mobilního telefonu v obecních záležitostech. 
 

Návrh usnesení: příspěvky na mobilní telefony budou činit pro pana starostu 500,- Kč, pro 
místostarostu 300,- Kč měsíčně. 

 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 3/2018/12.12  
ZO schvaluje výši benefitů. 
 

ZO usnesením č. 19/2018/12.11 schválilo změnu rozpisu rozpočtu  na vánoční 
výzdobu v  částce 8.000,- Kč. Na základě skutečné fakturace za kompletní  ucelené  vánoční 
osvětlení navyšujeme částku do rozpisu rozpočtu na 12.938,20 Kč,-. 

 
Hlasování: pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/2018/12.12  
ZO navýšení rozpočtu schvaluje. 
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4) Inventura majetku obce, plán inventur 
Pan starosta rozdělil jednotlivé úseky inventur mezi následující členy ZO: 
 
 Pan Mgr. Libor Čapek provede inventuru v místním pohostinství. 
 Pan Milan Vidourek provede inventuru v obchodě se smíšeným zbožím. 

Pan starosta a místostarosta provedou inventuru hasičské zbrojnice, obecní garáže, 
obecního úřadu a obecní budovy č.3, která je právě v rekonstrukci. 
 

Členové inventurní komise byli proškoleni o průběhu inventarizace majetku obce. 
 

Návrh usnesení: termín předání inventurních soupisů byl stanoven do 10. 1. 2019.  
Viz. příloha Plán inventur.  
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 5/2018/12.12  
ZO schvaluje plán inventur, termín stanoven do 10. 1. 2019. 
  

5) Schválení rozpočtu na rok 2019 
V zákoně stanovené lhůtě, kdy byl Návrh rozpočtu obce na rok 2019 zveřejněn, a to dne 

13. 11. 2018, do jeho schválení dne 12. 12. 2018, došlo k přesunu částek v rozpisu rozpočtu, 
které však nezměnily celkové čerpání v oblasti běžných výdajů. 

 
a) zrušen příspěvek ve výši 1.000 Kč,-.  
b) schválen příspěvek na endokrinologickou ambulanci v Chotěboři ve výši 3.960 Kč,- na 

pořízení speciálního přístroje. Příspěvek je rozpočítán na všechny obce Svazku 
Podoubraví. 

c) zajištění agendy GDPR -  ochrana osobních údajů na částku 3.500,- Kč měsíčně. 
 
Částky na zajištění těchto nových výdajů byly čerpány z položky všeobecná rezerva a  

o částku 1.000,- Kč za zrušený příspěvek byla tato rezerva povýšena. 
 
Viz. příloha Schválený rozpočet na rok 2019 

 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 6/2018/12.12  
ZO schvaluje rozpočet na rok 2019.  

 
6) Schválení střednědobého výhledu na roky 2020 – 2021 
Ke střednědobému výhledu na roky 2020 - 2021 nebyly vzneseny žádné připomínky, byl 

tedy ZO schválen v nezměněné podobě. 
 
Viz. příloha Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 7/2018/12.12 
ZO schvaluje střednědobý výhled na roky 2020 - 2021. 
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7) Rozpočtová opatření 
Rozpočtové opatření č. 11 /2018. 
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 11/2018, které bylo zveřejněno dle platné 
legislativy. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 8/2018/12.11  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018. 
 

8)  Darovací smlouva MUDr. Špitálníková 
Pan starosta seznámil ZO se svou účasti na setkání Svazku obcí Podoubraví dne 

22.11.2018, kde byla projednávána výše příspěvků paní MUDr. Špitálníkové jednotlivými 
obcemi. Navrhuje výši jednorázového příspěvku naší obce 3.960,- Kč. Tato částka bude 
dodatečně doplněna do schváleného rozpočtu na rok 2019. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 9/2018/12.12 
ZO schvaluje výši příspěvku. 
 

8) Svazek obcí Podoubraví – členské příspěvky na rok 2019 
Pan starosta navrhuje roční příspěvek 905,- Kč. 

 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 10/2018/12.12  
ZO schvaluje výši příspěvku. 
 
 

9) Žádost Mgr. Suchá – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod 
 

Pan starosta seznámil ZO se žádostí paní Mgr. Suché. Státní okresní archiv Havlíčkův 
Brod požaduje navrácení pamětní knihy obce Rušinov z let 1922 - 1980, kroniku školy 
Rušinov z let 1969 - 1986, kroniky PO z let 1973 - 1975 a nabízí obci zdarma digitalizaci 
těchto písemností.  
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 11/2018/12.12  
ZO schvaluje žádost a požaduje digitalizaci. 
 

10)  Různé 
 

a) Žádosti  
XX požádal ZO o souhlas k vodovodní přípojce k obecnímu řádu z důvodu stavby 

rodinného domu. Dále požádal o vybudování příjezdové cesty ke svému stavebnímu 
pozemku. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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Usnesení č.12/2018/12.12  
ZO schvaluje žádosti. 
 

b) Průběžný stav rekonstrukce obecní budovy č.p. 3 
Pan starosta seznámil ZO s průběžným stavem rekonstrukce obecní budovy č.3. 

V minulých dnech stavební firma započala výměnu střešní krytiny. Dle smlouvy jsou použity 
betonové tašky. Dále probíhá betonování uvnitř místností, výměna podlahových krytin atd. 
Vše probíhá podle projektu na rekonstrukci a stavebního dozoru. 
 
ZO bere na vědomí. 

 
c) Žádost o skácení stromu rostoucí mimo les 
XX podal na Obecní úřad žádost o skácení lípy, která již delší dobu ohrožuje jeho rodinný 

dům v lokalitě Nohavice. Celou záležitost je nutné řešit ještě s CHKO Železné hory. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 13/2018/12.12  
ZO schvaluje žádost, nutno však projednat s CHKO Železné hory.  
 

d) Schválení oběhu účetních dokladů 
V souvislosti s volbou nového zastupitelstva obce Rušinov byl změněn Oběh účetních 

dokladů účetní jednotky. Právo disponovat s peněžními prostředky na účtech obce má nově 
zvolený starosta pan Zdeněk Gerstner a místostarosta obce pan Ing. Aleš Ležák. Příkazce 
operací je pan starosta Zdeněk Gerstner. Ostatní body zůstávají nezměněny, případně  jsou 
upraveny některé účetní operace dle platné legislativy.  

 
Viz. příloha Oběh účetních dokladů obecního úřadu Rušinov. 

 
Hlasování: pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 14/2018/12.12  
ZO schvaluje oběh účetních dokladů obecního úřadu Rušinov.  

 
e) Návrh na snížení ceny palivového dřeva z obecního lesa 
Pan Bohuslav Klepač vznesl návrh na snížení ceny palivového dřeva z obecního lesa na 

500,- Kč za m3. Zároveň nabídl oslovení dřevozpracujícího závodu, k podání nabídky na 
výkup dřeva na řezivo a palivo.  
 

Hlasování: pro: 3  proti: 3 zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 15/2018/12.12  
ZO návrh zamítá. 
 

Bylo navrženo vyčkat na cenovou nabídku a přesunout k řešení na dalším zasedání ZO. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 15/2018/12.12/a  
ZO návrh schvaluje 
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f) Návrh na využití dotace pro zkulturnění sportovišť 
Pan Mgr. Libor Čapek vznesl návrh na využití dotace pro zkulturnění sportovišť. ZO se 

usneslo, že se pokusí zadat vypracování projektu v daném termínu, aby bylo umožněno 
čerpání dotace a získá kontakt na provádějící firmu od obce Maleč. Ta již podobný projekt 
v minulosti realizovala. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 16/2018/12.12  
ZO schvaluje návrh a přesouvá bod k diskuzi do dalšího zasedání. 

 

g) Návrh příspěvku obce na silvestrovský ohňostroj 
Pan Bohuslav Klepač vznesl návrh na příspěvek obcí na silvestrovský ohňostroj ve výši 

5.000,- Kč. Na ohňostroji se budou podílet i další sponzoři a celkový rozpočet by měl být 
kolem 20.000,- Kč. Oznámení o celé akci a pozvánka na akci, která se bude konat dne 
1.1.2019 v cca 0:30 hodin, bude vyhlášena místním rozhlasem. 

 
Hlasování: pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 17/2018/12.12  
ZO schvaluje výši příspěvku. 
 

h) Návrh paní P. Horníkové na uspořádání MDŽ v březnu 2019 
Paní Petra Horníková navrhuje uspořádat akci pro místní ženy, která by se nesla v duchu 

oslav MDŽ. Předložila ZO návrh svého programu akce. 
 

 Hlasování: pro: 1  proti: 5 zdržel se: 0 
Usnesení č. 18/2018/12.12  
ZO návrh zamítá. 
 
 Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední zasedání roku 2018, popřál pan starosta 
všem přítomným veselé svátky vánoční a úspěšné vkročení do Nového roku 2019. 
 
Zasedání ZO bylo ukončeno dne 12.12.2018 v 19:30 hod. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Aleš Ležák    Ověřili: Milan Vidourek 
 
          
         Bohuslav Klepač   
    
Starosta: Zdeněk Gerstner 
 
 
V Rušinově dne 12.12.2018  
         
Vyvěšeno dne: 21.12.2018 
 
Sejmuto dne: 


