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Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání: 27. 2. 2019 od 17:30 hodin 
Místo konání: Obecní úřad Rušinov 
Přítomni: (6) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Petra Horníková, Milan 
Vidourek, Milan Čapek 
Omluveni: Klepač Bohuslav 
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Libor Čapek 
         Milan Čapek 
 
Program zasedání: 
 

1) Zahájení  
2) Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Záměr prodeje pozemku č. 248/4 k.ú. Rušinov  
5) Převod objektu čekárny do vlastnictví obce Rušinov 
6) Projektová dokumentace komunikace k Nohavici 
7) Studie příjezdové cesty ke stavebním pozemkům 
8) Žádost Arriva Východní Čechy a.s 
9) Žádost ZŠ a MŠ Maleč 
10) Vybudování příjezdové cesty u hřbitova na Modletíně 
11) Různé   

a) Obecní akcie 
b) Směrnice GDPR 
c) Sazebník úhrad za poskytování informací 
d) Změny rozpisu rozpočtu 

12) Diskuze 
13) Závěr 

 
1) Zahájení  

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

přítomné zastupitele obce (dále jen ZO). Podle počtu přítomných zastupitelů (6) 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 a) až d). 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2019/27.2  
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
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Pan starosta navrhl jako zapisovatele Ing. Aleš Ležáka a ověřovatele zápisu pana Mgr. 
Libora Čapka a pana Milana Čapka. 

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

Usnesení č. 2/2019/27.2 
ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  
 

3) Kontrola minulých usnesení 
 

Pan starosta informoval ZO o své návštěvě Státního pozemkového úřadu v Jihlavě dne 
27. 2. 2019, kde proběhl bezúplatný převod pozemku k.ú. Rušinov č.p. 8/7 do vlastnictví obce 
Rušinov.  

Na zasedání dne 12. 12. 2018 bylo schváleno Usnesení č. 15/2018/12.12. Jednalo se  
o návrhu na snížení ceny palivového dřeva z obecního lesa na 500,- Kč za m3. Tento návrh 
byl zamítnut. Nyní však vzhledem k aktuální situaci na trhu dřevo zpracovávajících firem  
a stavu dřevin v obecním lese, napadených kůrovcovou kalamitou, bylo navrženo snížit cenu 
palivového dřeva z obecního lesa na výše zmíněných 500,- Kč za m3. 

Návrh usnesení: Dočasně snížit cenu palivového dřeva z obecního lesa na 500,- Kč za 
m3 do vyprodání současné zásoby cca 30 m3. 

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

Usnesení č. 3/2019/27.2  
ZO schvaluje dočasnou cenu palivového dřeva z obecního lesa na 500,- Kč za m3 do 
vyprodání současné zásoby cca 30 m3. 
 

4) Záměr prodeje pozemku p. č. 248/4 k.ú. Rušinov  
 

Pan starosta informoval přítomné o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 248/4 k.ú. 
Rušinov. V současné situaci se musela nechat přepracovat studie, ve které došlo k úpravám, 
které se týkají příjezdových komunikací sousedících s tímto pozemkem. Zároveň je potřeba 
nechat znovu vypracovat geometrický plán zaměření pozemku, aby mohlo dojít k prodeji. 

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

Usnesení č. 4/2019/27.2  
ZO se záměrem prodeje pozemku č. 248/4 k.ú. Rušinov souhlasí. 
 

5) Převod objektu čekárny do vlastnictví obce Rušinov  
 

Obecní úřad Rušinov odeslal dne 28. 1. 2019 žádost na Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) se sídlem v Havlíčkově Brodě. Jednalo se o souhlas  
s převedením pozemku stavební parcela č. 62 k.ú. Rušinov o výměře 72 m2 a objektem 
čekárny do vlastnictví obce Rušinov. ÚZSVM odeslal odpověď a vyúčtoval si za bezesmluvní 
užívání pozemku za období od 10. 5. 2018 do 31. 12. 2018 částku 650,- Kč a s převodem 
souhlasí.  

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

Usnesení č. 5/2019/27.2  
ZO s převodem objektu do vlastnictví obce Rušinov souhlasí. 
 

6) Projektová dokumentace komunikace k Nohavici  
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V dalším bodě informoval pan starosta ZO o záměru přepracovat a znovu zaměřit 
komunikaci k Nohavici. Hlavním důvodem je, že skutečnost, kudy silnice vede, neodpovídá 
zaměření v katastrálních mapách. Osloven byl pan Ing. Michálek, podal cenovou nabídku za 
vykonání cca 80.000 Kč. Nabídka zahrnuje i směnné smlouvy s majiteli dotčených pozemků.  
Nutno je však ještě obeslat majitele pozemku a směnit části pozemků. Tato akce by měla být 
hrazena rozpočtovým opatřením z rezervy obecního rozpočtu pro rok 2019. 

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

Usnesení č. 6/2019/27.2  
ZO souhlasí s vypracováním dokumentace. 
 

7) Studie příjezdové cesty ke stavebním pozemkům  
 

Na příjezdových komunikacích ke stavebním pozemku 327/2 k.ú. Rušinov  
a k obecnímu pozemku p. č. 248/4 k.ú. Rušinov byla přepracována studie panem Ing. 
Miroslavem Mašou. Došlo k zaoblení připojení cesty k té stávající a to vzhledem 
k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu vyjíždění na komunikaci. Zároveň dojde k rozšíření 
současné cesty odbagrováním části břehu, což usnadní prohrnování sněhu v zimním období.   
 
ZO bere na vědomí.  
 

8) Žádost Arriva 
 
 Pan starosta informoval přítomné členy ZO o podání žádosti firmě Arriva Východní 
Čechy a.s. o prodloužení autobusové linky č. 600370 spoje č. 13 ve směru Chotěboř – Horní 
Bradlo, a to z důvodu žádosti několika občanů přilehlé osady Vratkov. Obec Rušinov tímto 
žádala o pokračování spoje v úseku Horní Bradlo – Rušinov. Odjezd spoje z Horního Bradlo 
v 18:15 hod směr Rušinov. Firma Arriva Východní Čechy a.s. tuto žádost písemně zamítla. 
Jako hlavní důvod je uvedena příprava dopravního systému Veřejná doprava Vysočina. Ten 
má být spuštěn na přelomu roků 2019/2020. Požadované prodloužení spoje by bylo řešením 
pouze na několik málo měsíců, než bude spuštěn tento dopravní systém. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

9) Žádost ZŠ a MŠ Maleč  
 

Obecní úřad Rušinov obdržel písemnou žádost od ZŠ a MŠ Maleč o příspěvek na 
povinný lyžařský výcvikový kurz žáků 5. a 7. ročníku a to ve výši 200 Kč,- za každého žáka 
naší obce. Kurz proběhl v termínu 18. 1. – 25. 1. 2019 a z naší obce se účastnili 2 žáci. Pan 
starosta informuje ZO, že byla obratem na účet ZŠ a MŠ Maleč odeslána částka 400 Kč,-. 

 
ZO bere na vědomí. 
 

10)  Vybudování příjezdové cesty u hřbitova na Modletíně  
 

Pan starosta informoval zastupitele o záměru vybudování nové příjezdové cesty ke 
hřbitovu na Modletíně. Projektovou dokumentaci by měla vypracovat firma Dřevokov 
Ladislav Škaryd. Projekt bude financován z obecních prostředků z investiční rezervy s 
využitím dotace z Fondu Vysočiny z Programu pro obnovu venkova ve výši 127.000 Kč,-. Na 
samotnou realizaci bude vypsáno výběrové řízení. 
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Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2019/27.2  
ZO souhlasí s vybudováním cesty. 
 

11) Různé 
 

a) Obecní akcie 
 
Paní hospodářka informovala pana starostu, že dne 6. 10. 2018 přešly obcemi 

vlastněné  akcie České spořitelny a.s.  pod  rakouského vlastníka Erste Bank. K 31. 12. 2018 
bylo odepsáno 20 ks akcií v nominální hodnotě 20.000 Kč z finančního majetku obce. Jako 
protiplnění obec obdrží částku 1328 Kč / 1 akcii. 
 
ZO bere na vědomí finanční plnění za akcie České spořitelny  ve výši 1328 Kč/ 1 akcii. 
 

b) Směrnice GDPR 
 

Pan Mgr. Libor Čapek, zastávající funkci GDPR pověřence pro obec Rušinov, zaslal 
zastupitelům obce Rušinov elektronicky k prostudování směrnici GDPR pro obec Rušinov, 
kterou vypracoval.  

Viz. příloha Obec Rušinov směrnice GDPR. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2019/27.2  
ZO schvaluje směrnici GDPR pro obec Rušinov. 
 

c) Sazebník úhrad za poskytování informací 
 

Dále pak pan Mgr. Libor Čapek zaslal zastupitelům obce Rušinov elektronicky 
k prostudování Sazebník úhrad za poskytování informací pro obec Rušinov, který zpracoval.  

Viz. příloha Sazebník úhrad za poskytování informací. 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2019/27.2  
ZO schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací pro obec Rušinov. 

 
d) Změny rozpisu rozpočtu 

 
ZO bylo seznámeno se změnami rozpisu rozpočtu schválené starostou za leden a únor 

2019. 
 

ZO bere na vědomí. 
 

12) Diskuze 
 

Pan starosta seznámil přítomné s průběžným stavem rekonstrukce obecní budovy č.p. 
3 a s dalšími naplánovanými stavebními pracemi. Proběhla rovněž diskuze o plánovaných 
kulturních akcích v obci na rok 2019. V diskuzi byl stanoven termín příštího zasedání a to na 
středu 27. 3. 2019 od 17:30 hodin.  
 
Zasedání ZO bylo ukončeno dne 27. 2. 2019 v 19:00 hod. 
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Zapsal: Ing. Aleš Ležák    Ověřili: Mgr. Libor Čapek  
 
 
         
         Milan Čapek   
 
Starosta: Zdeněk Gerstner 
 
 
V Rušinově dne 27. 2. 2019           
 
 
Vyvěšeno dne: 4. 3. 2019 
 
 
Sejmuto dne: 
 
 
  
 
 
 


