
Zpráva kontrolního výboru obce Rušinov k usnesení č. 11/2021/8.4 ze dne 8.4.2021 

zastupitelstva obce Rušinov.    

 

Zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor obce usnesením č.11/2021/8.4, bod č.16 

z výpisu č.27 zasedání zastupitelstva obce Rušinov. viz výňatek tohoto zápisu: 

Dne 1. 3. 2021 pan Vlastimil Pešek předal osobně na OÚ Rušinov svůj podnět k projednání ZO. 

Uvádí v něm, že pan starosta zneužil pravomoc veřejného činitele a to tak, že po rekonstrukci 

obecního hřiště, převzal od dodavatele nedokončené dílo a přitom mu byly uhrazeny veškeré 

platby. Pan starosta přítomným vysvětlil postup, jak práce a dodělávky prací probíhaly a dal 

slovo zastupitelům, aby vyjádřili svůj názor k obvinění z porušení pravomoci veřejného 

činitele. V diskuzi se probíralo, že všechny záležitosti a dodělávky se řešily průběžně, celá 

záležitost byla navíc ovlivněna pandemií koronaviru a vládními nařízeními. Bylo navrženo 

prověřit celou záležitost kontrolním výborem a po zaujetí stanoviska předložit zastupitelstvu 

obce k dalšímu projednání.          

 

1. Na tomto základě kontrolní výbor prověřil všechny zápisy zasedání obce, kde se 

hovoří o plánované rekonstrukci  hřiště.  Výňatky zápisů zasedání zastupitelstva 

jsou uvedeny níže: 

Výňatek ze zápisu č. 11 zasedání obce bod 3) ze dne 20.6.2019 

- Obec se však bude ucházet o jinou dotaci a to na opravu fotbalového hřiště. Jednalo 

by se o opravu oplocení, včetně nátěru, vstupních branek, terénní úpravu travnatého 

povrchu, nákup nových sítí na fotbalové branky a oprava zavlažovacího systému. 

Celkové náklady na opravu budou činit 212.000 Kč,- .  

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Usnesení č. 3/2019/20.6 ZO souhlasí s tím, že se bude 

obec ucházet o dotaci. 

 

- Dne 19.9.2019 proběhlo 13. zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě         

č.6) Dotace na opravu fotbalového hřiště  

         Jak bylo již výše zmíněno, naše obec se uchází o krajskou dotaci v celkové výši 127.000 

Kč,-, kterou plánuje využít na opravu fotbalového hřiště v celkové výši 212.000,- Kč. Realizace 

by měla proběhnout do konce měsíce října 2019. Poptávka pro dodavatele byla vypsána dne 

21. 8. 2019. ZO bere na vědomí.  

 

 



 

 

- Dne  3.10.2019 proběhlo 14. Zasedání zastupitelstva obce kde se  uvádí v bodě   č.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. 3 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. 

 

- Dne 5.11.2019 proběhlo 15. zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.3) 

Kontrola minulých usnesení - následující:  

 

Dne 31. 10. 2019 byla dokončena rekonstrukce fotbalového hřiště v naší obci. Vše bylo 

provedeno dle smlouvy o dílo a obci bude vyplacena dotace v rámci POV od Kraje 

Vysočina v celkové výši 127.000,- Kč. Bylo provedeno osetí novým travním porostem, 

proto se až do odvolání zakazuje na hřiště vstupovat. Bylo ještě navrženo doplnit na 

oplocení a v okolí hřiště provozní řád kvůli bezpečnosti. Dále je v plánu dokoupit 

sportovní vybavení, jako míče, síť na nohejbal a zprovoznit sloupy na sítě. 

 



- Dne 14.7.2020 proběhlo 21. zasedání zastupitelstva obce, kde se v bodě č.3) Kontrola 

minulých usnesení uvádí: 

 

Naše obec požádala o odklad pořádání Podoubravského víceboje v tomto roce. 

Hlavním důvodem je současná situace kolem pandemie a obavy z druhé vlny COVID 

19 a taky nepřipravenost sportovního zázemí v naší obci. Žádosti bylo vyhověno, 

pořádání pro obec Rušinov bylo odloženo na rok 2021, tento rok bude akci pořádat 

obec Vepříkov. 

 

 

- Dne 25.8.2020 proběhlo 22. Zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.3 

kontrola minulých usnesení – následující: 

           Pan Mgr. Libor Čapek navrhuje zahájit reklamační řízení u firmy, která na podzim roku 

2019 realizovala rekonstrukci fotbalového hřiště v naší obci. Pan starosta bude dodavatele 

urgovat, aby nedostatky neprodleně odstranil. Pokud nebude dodavatel reagovat na ústní 

domluvu, bude celá věc řešena písemnou formou. 

 

- Dne 23.9.2020 proběhlo 23. Zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.3 

kontrola minulých usnesení – následující: 

 Bylo probíráno rekonstruované hřiště. V současné době se dokončuje systém zavlažování. 

Budou natřeny fotbalové branky a osazeny novými sítěmi. Hřiště bude připraveno i na ostatní 

míčové hry, jako např. volejbal, nohejbal. Bude zakoupena síť a míče na dané sporty. S 

ohledem na počasí bude hřiště v nejbližší době otevřeno a zpřístupněno. 

 

- Dne 16.11.2020 proběhlo 24. Zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.3 

kontrola minulých usnesení – následující: 

Bylo probíráno rekonstruované hřiště. Doposud nebyly práce dokončeny. Nebylo 

nainstalováno zavlažovací čerpadlo, celkové dokončení zavlažování stále neproběhlo. Dále 

nebyly stále ještě umístěny sloupky na sítě. Dodavatel bude znovu urgován, nejprve ústně, 

poté písemně. Brigádnicky byly natřeny fotbalové branky. Koupila se síť a míč na volejbal a 

nohejbal. 

 

 

 

 



- Dne 14.12.2020 proběhlo 25. Zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.11 

diskuse – následující: 

Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Bylo ještě otevřeno téma dokončení zbývajících prací 

na obecním fotbalovém hřišti. Zbývá dokončit zavlažování, v řešení je ještě výběr vhodného čerpadla a 

doporučení specializované firmy. Dále potom zhotovit ukotvení a záslepky pro sloupy na sítě určené 

pro míčové hry jiné než kopaná. Pan Bohuslav Klepač přislíbil, že se celá věc uzavře do konce měsíce 

března 2021, aby se tak na jaře mohlo hřiště zpřístupnit veřejnosti. 

 

- Dne 26.1.2021 proběhlo 26. Zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.3 

kontrola minulých usnesení – následující: 

Bylo znovu probíráno obecní hřiště a jeho zpřístupnění veřejnosti v následující sezoně. Bylo 

připomenuto, že dodavatel se zavázal, že systém zavlažování dokončí do konce měsíce března 2021. 

Bude nutné trávník z kraje jarního období znovu posypat hnojivem. K otevření areálu dojde, jakmile to 

povětrnostní podmínky a vládní protiepidemiologické nařízení dovolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Reakce kontrolního výboru 

Kontrolní výbor prověřil smlouvu o dílo, dle které byla rekonstrukce hřiště provedena.  

Viz. níže 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Dále kontrolní výbor prověřil soupis provedených prací, které doložil zhotovitel.  

Viz níže: 

 

 

 



Byl ověřen i předávací protokol k celé rekonstrukci 

Viz níže: 

 



 

 

 

 



Z výše uvedeného předávacího protokolu a jeho přílohy je zřejmé, že nedošlo k zasetí 

osivem, nebyly dodány sítě na fotbalové branky a nebylo zapojeno zavlažování. 

Kontrolní výbor tuto skutečnost konzultoval se starostou obce p. Gerstnerem, který 

argumentoval tím, že v době předání byl zhotoven zavlažovací systém, ale po zkoušce 

čerpadla bylo zjištěno, že čerpadlo nemá dostatečný výkon a bylo proto okamžitě 

reklamováno. Proč zhotovitel nedodal v době předání díla sítě na branky nám není známo. 

Dále pak starosta uvedl že, setí osiva v pokročilém čase podzimu by nezaručovalo dobré 

vzejití travní směsi. Proto se dohodl se zhotovitelem, že tuto činnost bude lepší ponechat na 

jarní období. To bylo ošetřeno přílohou k zápisu o předání a převzetí dokončené stavby, kde 

se uvádí, že výše uvedené resty dokončí do 15.4.2020. 

Setí zhotovitelem na jaře 2020 skutečně proběhlo. 

Bohužel zavlažovací systém v náhradním termínu byl stále nefunkční a sítě nebyly dodány. 

Dle slov starosty a místostarosty obce byla tato záležitost několikrát urgována u zhotovitele 

převážně ústně a telefonicky.  

Dle zápisů z obecního zasedání je zřejmé, že se urgencí, vedoucí k nápravě, dožadovali i další 

členové zastupitelstva. 

 

Dále kontrolní výbor zjistil ze smlouvy o dílo k rekonstrukci hřiště následující: 

V odstavci VI. bodu 6. se zhotovitel zavazuje přistupovat při plnění předmětu smlouvy 

s odbornou péčí 

- Zde kontrolní výbor spatřuje hlavní problém, celé záležitosti. Zhotovitel, nedokázal 

tento bod zajistit. Tuto skutečnost dokazuje, mimo jiné zápis z obecního 

zastupitelstva č. 25, ze dne 14.12.2020 kde se uvádí v bodě č.11, že zbývá vybrat 

vhodné čerpadlo a konzultovat problém se specializovanou firmou. 

 

Dle slov starosty obce konzultaci se specializovanou firmou , která se zabývá čerpadly a 

zavlažovacími systémy obecně, provedl sám starosta, neboť chtěl mít jistotu, že na druhý 

pokus se dílo podaří zdárně dokončit. 

 

Stejný problém vyplívající z tohoto bodu byl i přístup k pěstění trávníku, hřiště je dle 

přiložených fotek oseto travní směsí, jejíž složení je zarážející. Po prvním zasetí se měl trávník 

přihnojit, kropit a po vzejití semen nevzejitá místa opět znovu zaset. Tento postup 



konstatoval i přivolaný zahradník, který se touto činností zabývá. (osoba se dostavila na 

žádost vedení obce) 

 

 

 

 

 

Z těchto fotek je patrné, že na hřišti roste „dobře“ pouze jetel a bodlák, který na sportovním 

trávníku nemá své místo. O kvalitě a složení travní směsi osiva se můžeme jen dohadovat. Je 

jasné, že takto by neměl vypadat trávník pro sportovní aktivity. 

 

 



3. Závěr zprávy 

Kontrolní výbor obecního zastupitelstva dle zákona č.128 o obcích není kompetentní ani 

pravomocný k tomu aby mohl někoho soudit. Má za úkol kontrolovat plnění usnesení 

zastupitelstva obce, upozorňovat na nedostatky při plnění usnesení zastupitelstva obce a 

vydávat návrhy vedoucí k odstranění těchto nedostatků. 

Kontrolní výbor konstatuje k usnesení č. 11/2021/8.4 dle zjištěných a doložených informací 

následující: 

Dodavatelská firmě se musí vytknout ze zjištěných skutečností pozdní zprovoznění 

zavlažovacího systému ( ke dni 20.4.2021 je zavlažovací systém už zprovozněn), 

nedostatečný nátěr na dodaném oplocení (myslí se horní a dolní lemy kari sítí). Tento stav je 

zaznamenán na přiložených fotkách, které vznikly 18.4.2021. A nakonec neodborná péče při 

zakládání trávníku.  

Pozn Sítě na branky byly dodány na podzim 2020. 

 

 

 





Kontrolní výbor navrhuje vedení a zastupitelstvu obce následující: 

- Využít dvouleté reklamační doby a po zhotoviteli rekonstrukce hřiště požadovat opravu 

nátěru zkorodovaných ploch.  V případě trávníku chtít po zhotoviteli aby zajistil například 

ošetření trávníku vertikutátorem, suchou trávu odstranit , znovu doset novým osivem a 

prohnojit hnojivem na trávníky např. typu Travin. Hnojivo aplikovat v rozumném množství 

aby nedošlo ke „ spálení „ trávníku a také dbát zřetel na blízký vodní zdroj pitné vody pro naši 

obec aby nedošlo ke kontaminaci vodního zdroje.  

 

- Smlouvy o dílo podobných rozsahů a prací obstarávat konkrétním popisem dílčích pracovních 

postupů a používaných materiálů, tak aby bylo jasně dané, které práce, materiály a postupy 

má zhotovitel dodržet. Případně smlouvy o dílo specifikovat vypracovanou projektovou 

dokumentací, kterou bude zaštiťovat stavební dozor nebo ustanovená kontrolní komise.  

 

- Na další zakázky aktivně vyhledávat  ověřené odborné firmy s kladnou referencí 

 

- Zajistit konkrétní osobu, která by o hřiště v budoucnu pečovala 

 

 

Kontrolní výbor vytýká vedení obce následující: 

- V případě urgencí se měla volit spíše písemná forma aby se v budoucnu nechala komunikace 

mezi zadavatelem a zhotovitelem  lépe doložit.  

- Spoléhání se na sliby dodavatele, které nebyly z jeho strany plněny včas 

 

 

 za Kontrolní výbor                                                                  Milan Čapek 

                                                                                                    předseda 

                                                                                                   Josef Dostál 

                                                                                                    člen výboru 

                                                                                                    Pavel Šimon 

                                                                                                    člen výboru 

                                                                                                                     v Rušinově           3. 5. 2021                       

 

 

 


