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Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 
Datum a čas konání:  3. 10. 2019 od 17:00 hodin 
Místo konání: Obecní úřad Rušinov, Rušinov č.p. 47 
Přítomni: (6) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek, Milan 
Čapek, Klepač Bohuslav 
Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák 
Ověřovatelé zápisu: Milan Čapek 
           Bohuslav Klepač      
 
Program zasedání: 

 
1) Zahájení  
2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Rozpočtová opatření 
5) Výběr dodavatele na opravu fotbalového hřiště 
6) Různé 

a) Setkání seniorů 2019 
7) Diskuze 
8) Závěr 

 
1) Zahájení  

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

přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) na tomto kratším zasedání. Podle počtu přítomných 
zastupitelů (6) shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným a přečetl body programu. 
Vyzval zastupitele k připomínkám a případnému doplnění programu o další body a jeho 
samotné schválení. Bylo navrženo doplnit položku různé o bod a) Setkání seniorů 2019.  

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

Usnesení č. 1/2019/3.10 

ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 
Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka a ověřovatele zápisu pana 

Milana Čapka a pana Bohuslava Klepače.  
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2019/3.10 

ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  
 

3) Kontrola minulých usnesení 
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Na minulém zasedání, dne 19. 9. 2019, se projednávala nabídka na stavební práce 
v obecní budově č. p. 3, které nebyly v původním projektu a to sice v celkové výši 271.000,- 
Kč včetně DPH. Pro připomenutí se jedná o stavební práce v koupelně, na toaletách, položení 
nového linolea v přístavbě, vystěrkování podlah, dveře, hromosvody, zateplení schodiště. 
Dále pak elektrická instalace, stropní podhledy, kanalizace, nový otvor a průchod do 
přístavby. Zastupitelé s panem starostou provedli dne 23. 9. 2019 osobní prohlídku objektu  
a usnesli se, že by bylo vhodné, aby firma nabízené práce dokončila.  

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

Usnesení č. 3/2019/3.10 

ZO nabídku v uvedené výši schvaluje.  
 

Pan starosta ještě informoval, že obdržel cenovou nabídku za 20.000 Kč,- na celkem 7 ks 
elektrických přímotopů do tohoto objektu, které by měly sloužit k temperaci místností 
především v nadcházejícím zimním období. Je nutné je v nejbližší době zakoupit a do budovy 
č. p. 3 nechat namontovat  
a zprovoznit.  

V 39. týdnu byla dokončena akce Oprava komunikace na Modletíně – hřbitov. 
Rekonstrukce byla zhotovena v daném termínu a podle podmínek, které byly sepsány ve 
smlouvě o dílo, která je zveřejněná na profilu zadavatele 
(https://obecrusinov.cz/clanky/obecni-urad/verejne-zakazky/). Bohužel se najdou i někteří 
jedinci, kteří nectí novou hranici křižovatky a jezdí dvoustopým vozidlem přes nově 
navozenou zeminu, která je oseta a bude zatravněna. Nutno podotknout, že pokud se tato 
skutečnost bude opakovat, celá věc se bude řešit jako přestupek s Policií ČR.    

Byla provedena revize stavu rekonstruované lesní cesty k řece Chrudimce. Proběhla dne 
2. 10. 2019. Přítomni byli pan starosta a pan Bohuslav Klepač, kteří zkoumali aktuální stav 
cesty se zástupcem dodavatelské firmy. Na místě shledali, že nebyly porušeny podmínky 
smlouvy, která byla tehdejším zastupitelem obce v listopadu roku 2017 podepsána. Bohužel 
se záruka nevztahuje na povětrnostní vlivy, které způsobily vyplavení povrchu cesty zejména 
v její horní části, nejblíže k obci. Pan B. Klepač se proto nabídl, že provede úpravu nejvíce 
narušených úseků cesty pomocí těžké techniky.  

Na minulém zasedání se probíraly jednotlivé termíny kulturních akcí, které se plánují 
v naší obci. Pan Mgr. Libor Čapek podotknul, že je nutné tyto termíny nahlásit panu Peškovi 
v pohostinství, aby tak nedošlo ke kolizi termínů s jinými plánovanými akcemi na sále.  

Zájemce o koupi obecního špalíkovače se bohužel již znovu telefonicky neozval, inzerát 
byl proto na internetovém bazaru ponechán a čeká se na dalšího případného kupce. 

Pan starosta dále seznámil přítomné zastupitele se stavem kůrovcové kalamity v obecním 
lese a s tím, jak se pokračuje s těžbou kulatiny smrkového dřeva a jak se daří její prodej.  

 
4) Rozpočtová opatření 

 
Podle informací od paní hospodářky za měsíc září 2019 žádné rozpočtová opatření nejsou. 
 

ZO bere na vědomí. 
 

5) Výběr dodavatele na opravu fotbalového hřiště 

 
Dne 21. 8. 2019 byla zveřejněna poptávka na dodavatele pro realizaci opravy fotbalového 

hřiště v obci Rušinov. Akce bude zčásti hrazena krajskou dotací POV ve výši 127.000 Kč,-, 
zbytek z rezervy obecního rozpočtu. Celkově by oprava měla stát minimálně 212.000,- Kč. 
Na OÚ Rušinov byly doručeny 2 nabídky. A to sice od firmy Gravelit s.r.o. z Malče v celkové 
výši 339.114,60,- Kč včetně DPH, nabídka byla doručena dne 2. 10. 2019 v 18:00 hodin. 
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Druhá nabídka je od firmy Swietelsky stavební s.r.o. z Chrudimi ve výši 360.338,94,- Kč 
včetně DPH, která byla doručena elektronicky dne 3. 10. 2019 v 16:45 hodin.  
 

Pan starosta informoval, že dotace pro naší obec byla již schválena a podepsanou smlouvu 
poslal obratem zpět na krajský úřad kraje Vysočina. 
 
Návrh usnesení: Vybrat dodavatele podle nejnižší ceny.  

 
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (Klepač Bohuslav) 

 
Usnesení č. 4/2019/3.10 

ZO schvaluje jako dodavatele pro opravu fotbalové hřiště firmu Gravelit s.r.o. z Malče.  
 
Smlouva o dílo bude po jejím podepsání oběma stranami vyvěšena na profil zadavatele, 

jehož odkaz je k nalezení na obecních stránkách v záložce obecní úřad / veřejné zakázky 
(https://obecrusinov.cz/clanky/obecni-urad/verejne-zakazky/). Obecní úřad Rušinov obdržel 
dne 4. 10. 2019 od firmy Swietelsky stavební s.r.o. z Chrudimi oznámení, že se v souladu 
s ustanovením §243 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vzdává práva 
podat námitku v rámci zadávacího řízení s označením „Oprava místního fotbalového hřiště 
v Rušinově“. Tzn., že firma Gravelit s.r.o. může s pracemi započít.  

 
6) Různé 

 

a) Setkání seniorů 2019 

 
V tomto bodě bylo projednána organizace nejbližší obecní kulturní akce, kterou je 

Tradiční setkání seniorů. To se uskuteční v sobotu dne 9. 11. 2019 od 14:00 hodin na sále 
pohostinství U Ořechu v Rušinově. Zahraje hudební skupina Druhá míza, kterou v programu 
doplní vystoupení mladých hudebnic. Vzhledem k propagaci a informovanosti o akci budou 
vyvěšeny plakáty, rozneseny pozvánky a na termín akce budou občané včas upozorněni 
místním rozhlasem.  

 
10) Diskuze 

 

Diskuze probíhala zejména na téma nového dopravního automobilu pro jednotku SDH. 
Obec Rušinov obdržela pozvánku na odbornou konzultaci do Velkého Meziřící, která se bude 
konat dne 18. 11. 2019. Budou vybráni minimálně 2 zástupci obce, kteří se konzultace 
zúčastní.  

 
Zasedání bylo ukončeno v 18:05 hodin.  
 
 
Zapsal: Ing. Aleš Ležák    Ověřili: Milan Čapek    
 
     
Starosta: Zdeněk Gerstner     Bohuslav Klepač  
   
 
V Rušinově dne 3. 10. 2019           
 
Vyvěšeno dne: 11. 10. 2019 
 
Sejmuto dne:  


