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Výpis z 20. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 

Datum a čas konání:  26. 5. 2020 od 16:30 hodin 

Místo konání: Kancelář obecního úřadu, Rušinov č. p. 3 

Přítomni: (5) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek, Klepač 

Bohuslav 

Omluveni: Milan Čapek 

Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák 

Hosté: Vlasta Čapková 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Libor Čapek 

           Bohuslav Klepač     

Program zasedání: 

 

1) Zahájení  

2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Kontrola minulých usnesení 

4) Rozpočtová opatření 

5) Schválení dodavatele DA pro jednotku JSDH Rušinov 

6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. 

7) Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.  

8) Žádost o rozšíření vodovodu na Vratkově 

9) Převod pozemku u čekárny p. č. 62 k. ú. Rušinov do vlastnictví obce 

10) Zrychlená změna č. 2 Územního plánu obce Rušinov 

11) Různé 

 a) Dotace na výsadbu aleje ovocných stromků na Vratkově 

            b) Dotace z Kraje Vysočina POV - Oprava obecní komunikace 

12) Diskuze 

13) Závěr 

 

1) Zahájení  

 

Starosta pan Zdeněk Gerstner (dále jen starosta) zahájil zasedání, poprvé v nových 

prostorách rekonstruované budovy č. p. 3. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele obce 

(dále jen ZO). Podle počtu přítomných zastupitelů (5) shledal jednání zastupitelstva usnášení 

schopným a přečetl body programu. Vyzval zastupitele k připomínkám, případnému doplnění 

programu o další body a jeho samotné schválení. Bylo navrženo doplnit položku různé o bod 

a) a b). 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/2020/26.5 

ZO schvaluje program jednání. 

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Pan starosta navrhl jako zapisovatele pana Ing. Aleše Ležáka (dále jen místostarosta) a za 

ověřovatele zápisu pana Mgr. Libora Čapka a pana Bohuslava Klepače.  
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Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/2020/26.5 

ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  

 

3) Kontrola minulých usnesení 

 

V měsíci květnu bylo dne 12. 5. odvezeno 136,38 m3 a dne 25. 5. dalších 138,15 m3 

kulatiny smrkového dřeva z obecních lesů. Těžba probíhá i nadále.  

Cesta kolem Havelkových na Vratkově byla koncem měsíce dubna dokončena. Proběhlo 

zhutnění a povrchová úprava recyklátem.  

Pan Mgr. Libor Čapek vznesl námitku, že by se obecní gratulace ke kulatinám občanů, 

měla provádět např. až od 60 let věku. Návrh byl po diskuzi postoupen k dalšímu jednání.  

 

ZO bere na vědomí. 

 

4) Rozpočtová opatření 

 

Paní hospodářka informovala ZO o rozpočtovém opatření č. 3/2020, které je v kompetenci 

starosty.  

 

ZO bere na vědomí. 

 

5) Schválení dodavatele DA pro jednotku JSDH Rušinov 

 

Dne 29. 4. 2020 bylo vypsáno výběrové řízení na DA. Při výběru dodavatele poskytlo 

odborné poradenství CSS SVOP (Svazek obcí Podoubraví). Nabídku doručily firmy Auto 

Trutnov s.r.o. a Auto Vinkler s.r.o. Ustanovená hodnotící komise porovnala doručené 

nabídky. Dle stanoveného hodnotícího kritéria „nejnižší cenová nabídka“ doporučila vybrat 

nabídku od firmy Auto Trutnov s.r.o. ve výši 929.658,- Kč včetně DPH. 

 

Návrh usnesení: ZO přijímá doporučení hodnotící komice a podle kritéria nejnižší cenové 

nabídky vybírá dodavatele DA pro JSDH Rušinov firmu Auto Trutnov s.r.o. 

  

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (Vidourek) 

 

Usnesení č. 3/2020/26.5 

ZO návrh schvaluje a vybírá dodavatele s nejnižší nabídkou. 

 

6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Pan starosta seznámil přítomné s daným návrhem smlouvy od společnosti ČEZ Distribuce 

a.s., ve které se jedná o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2020326/VB/01, název stavby je Rušinov, Modletín, č.p. 7, Benediktus, 

KNN.  Jedná se o práce, které budou probíhat na obecním pozemku p. č. 348/1 k. ú. Vratkov. 

Bude osazena nová pojistková skříň, do které bude svedeno nové kabelové vedení NN, které 

bude zaústěno do nového pojistkového pilíře na pozemku p. č. 348/47 k. ú. Vratkov 

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/2020/26.5 

ZO návrh schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

7) Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.  
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Obecní úřad Rušinov obdržel žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí, z. s. ve výší 

2.000 Kč,-. 

 

Návrh usnesení: Přispět na provoz Linky bezpečí, z. s. částkou 500 Kč,-. 

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/2020/26.5  

ZO návrh schvaluje a ukládá hospodářce provést příslušnou rozpočtovou změnu. 

 

8) Žádost o rozšíření vodovodu na Vratkově 

 

Pan starosta seznamuje přítomné se žádostí o rozšíření vodovodu v osadě Vratkov k jeho 

pozemku. Celá akce by obnášela vyhrabání cca 60 m výkopu a zakopání hadice. Náklady 

budou činit cca do 10.000 Kč ,- 

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení č. 6/2020/26.5 

ZO návrh schvaluje  

 

9) Převod pozemku u čekárny p. č. 62 k. ú. Rušinov do vlastnictví obce 

 

Tento bod přetrvává a byl již schválen usnesením č. 10/2020/27.4 na minulém zasedání. 

Navázalo se na minulé jednání, ÚZSVM nám nesdělil návrh ceny, pozemek bude oceněn 

soudním znalcem.  

ZO bere na vědomí. 

 

V 17:25 hodin přichází na zasedání paní Vlasta Čapková.  

 

10) Zrychlená změna č. 2 Územního plánu obce Rušinov 

  

Návrh usnesení: ZO Rušinov souhlasí s pořízením změny č. 2 ÚP Rušinov zkráceným 

postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zvětšení 

zastavěnosti v návrhové ploše pro bydlení označené v ÚP Rušinov jako plocha PB1-Z1-T.  

Zastupitelstvo obce Rušinov určuje v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, zastupitele pana Zdeňka Gerstnera jakožto tzv. určeného 

zastupitele pro spolupráci při pořizování změny č. 2 ÚP Rušinov. 
  

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/2020/26.5 

ZO návrh schvaluje. 

  

11) Různé 

 

a) Dotace na výsadbu aleje ovocných stromků na Vratkově 

 

Obec Rušinov bude žádat o dotace na výsadbu aleje ovocných stromků na Vratkově. 

Jedná se o program Péče o krajinu z CHKO Železné hory. Mělo by být vysázeno cca 80 ks 

ovocných stromků. 

Hlasování: pro: 4 proti: 1 (Klepač) zdržel se: 0 

Usnesení č. 8/2020/26.5 

ZO návrh schvaluje. 

b) Dotace z Kraje Vysočina POV Oprava obecní komunikace 
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Na minulém zasedání bylo schváleno Usnesení č. 8/2020/27.4. Oprava komunikace do 

Nohavice v tomto roce bohužel neproběhne, nedopadly v daném termínu směny některých 

pozemků. Bylo vybráno náhradní řešení pro využití krajské dotace POV. Bylo navrženo 

provést opravu obecní cesty na p. č. 195/21 k. ú. Rušinov, která vede kolem hasičské 

zbrojnice a k obecní garáži. Plánuje se zpevnění povrchu a nástřik penetrací.  

 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/2020/26.5 

ZO návrh schvaluje. 

 

12) Diskuze 

 

V diskuzi byl vznesen návrh na zvelebení okolí nového sídla obecního úřadu, byl 

předložen návrh vybudovat plot na vzdálenější hranici silnice k Bělochům a vyzvat tuto 

rodinu ke spolupráci. Hlavním důvodem diskutovaného návrhu je dlouhodobé narušování 

vzhledu obce sousedícím vlastníkem.  

Naše obec by měla na podzim tohoto roku, konkrétně 5. 9., pořádat Podoubravský 

víceboj. Vzhledem k současné situaci pandemie COVID -19 a obávané druhé vlně, bude 

předsedovi SVOP zaslán dopis se žádostí o odložení pořádání akce. Dalším nepříznivým 

faktorem je navíc nedávno rekonstruované hřiště, které prozatím nemá zcela způsobilý 

travnatý povrch. 

Dále bylo probíráno pořádání pouťové zábavy dne 25. 7. 2020. Místním SDH bylo 

navrženo, aby se celá akce spojila s kácením máje a následně proběhlo posezení v menším 

rozsahu, než je obvyklé.  

Pan starosta požádal Mgr. Libora Čapka, jako zástupce SDH Rušinov, o spálení hromady 

roští, která je na hřišti. Pan místostarosta dodal, že by bylo vhodné u hřiště znovu sestavit 

trampolínu, ale až po spálení roští. 

Paní Čapková vstoupila do diskuze na téma gratulace k jubileím občanů členkami SPOZu. 

Uvedla, stejně jako dříve pan Mgr. Libor Čapek, že se jí zdá věková hranice 50 let pro obecní 

gratulace nízká. Dle paní Čapkové sešlo z původního principu a v současné době, kdy chodí ti 

starší občané gratulovat mladším, je to přesně naopak. Pan starosta oponoval, že je to již 

zavedené a chtěl by to po dobu svého mandátu dodržet. Bylo navrženo tuto věkovou hranici 

ponechat do konce kalendářního roku 2020 a poté téma znovu otevřít. Otevřelo se znovu téma 

veřejné schůze.  

 

13) Závěr 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno dne 26. 5. 

2020 v 18:30 hodin.  

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Ležák     Ověřili: Mgr. Libor Čapek 

 

 

     

Starosta: Zdeněk Gerstner                     Bohuslav Klepač 

   

V Rušinově dne 26. 5. 2020          

 

Vyvěšeno dne:     1. 6. 2020 

 

Sejmuto dne:  


