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Výpis zápisu z 30. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 

Datum a čas konání:  21. 9. 2021 od 17:00 hodin 

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3 

Přítomni: (6) Zdeněk Gerstner, Ing. Aleš Ležák, Milan Vidourek, Milan Čapek, Mgr. Libor 

Čapek, Bohuslav Klepač 

Hosté: Monika Atkinson, Petr Hájek 

Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Libor Čapek, Milan Vidourek 

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení  

2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Kontrola minulých usnesení 

4) Rozpočtové změny 

5) Záměr pronájmu obecního pozemku 5/2 k. ú. Rušinov 

6) Žádost o koupi obecního pozemku 88/8 k. ú. Vratkov 

7) Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě č. 1260/2017 Geoportál Gepro 

8) Žádost o umístění přehledového zrcadla  

9) Plán inventur obecního majetku pro rok 2022 

10)  Návrh výměny autobusové čekárny u pohostinství  

11)  Záměr prodeje obecní káry za traktor 

12)  Různé  

    a) Předvánoční setkání seniorů a další kulturní akce v obci 

13) Diskuze 

14) Závěr 

 

1) Zahájení  

 

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

zastupitele obce (dále jen ZO) a hosta na zasedání zastupitelstva. Podle počtu přítomných 

zastupitelů (6) shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným a přečetl zastupitelům a hostovi 

body programu. Požádal ZO o jejich vyjádření k programu, případnému doplnění programu  

o další body. Bylo navrženo doplnit program zasedání o bod 11) a bod 12) Různé o bod a). 

Starosta navrhl schválit program zasedání. 

 

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

 

Usnesení č. 1/2021/21.9 

ZO schvaluje program jednání. 

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

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

ověřovatele zápisu pány Mgr. Libora Čapka a Milana Vidourka. 
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Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/2021/21.9 

ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  

 

3) Kontrola minulých usnesení 

 

Na minulém zasedání dne 29. 6. 2021 bylo schváleno Usnesení č. 9/2021/29.6 o poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na organizaci pouťové zábavy místním spolkem SDH 

Rušinov. Dne 7. 7. 2021 přišli osobně na OÚ zástupci SDH Rušinov a tento dar a pořádání akce 

odmítli. Organizace akce se tedy ujali zástupci OÚ a ženy ze SPOZu. Pouťová akce se konala 

dne 31. 7. 2021 v areálu hřiště v Rušinově a byla spojena se sportovním odpolednem pro děti 

nazvaným Rušinovská Olympiáda, kterou zakončilo večerní posezení u živé hudby. Lze 

zhodnotit, že se celá akce povedla a děti si odnesli spoustu nejen sportovních zážitků. Pan 

starosta tímto ještě jednou děkuje všem organizátorům akce.   

 

Montáž zabezpečovacího systému v budově OÚ Rušinov proběhla dne 18. 8. 2021 a je nyní  

i s kamerovým systémem v plném provozu.   

 

Prostřednictvím CSS Svazku obcí Podoubraví byla podána žádost o dotaci z programu SZIF 

na rekonstruovanou garáž u hasičské zbrojnice. Koncem měsíce srpna 2021 byl položen 

asfaltový povrch ke vjezdu do rekonstruované garáže za cca 121.000,- Kč. Ještě bude zhotoven 

nový chodník podél zbrojnice, zbývá položit zámkovou dlažbu. 

 

V sobotu dne 4. 9. 2021 se konal v Libici nad Doubravou na Pilnově statku Podoubravský 

víceboj - 20 let svazku. Zúčastnilo se 21 z 29 členských obcí, včetně naší obce. Rušinov 

reprezentovali pánové Petr Provazník, Jan Klepač a Aleš Ležák. Bylo připraveno 6 různých 

disciplín pro 3 - členné týmy a nakonec soutěž starostů v oblékání košile, kravaty a saka na čas. 

Rušinov se umístil na 16. místě. Soutěžní klání vyhrála domácí Libice nad Doubravou. 

 

V sobotu dne 11. 9. 2021 byla zevnitř vymalována obecní prodejna. 

 

V současné době probíhá příprava všech potřebných podkladů na vyřízení stavebního 

povolení pro realizaci akce Revitalizace obecních rybníků v Rušinově a v Modletíně. Dne 31. 8. 

2021 pan starosta podepsal dodatek smlouvy se zprostředkovatelem firmou Axiom engineering 

s.r.o. z Pardubic, ve které se společnost Axiom engineering s.r.o. zavazuje vyřídit stavební 

povolení na oba rybníky, podat žádost o dotaci na MZE do termínu 15. 10. 2021 a o všech 

podniknutých náležitostech informovat Obecní úřad v Rušinově. Rovněž provedou výběrové 

řízení dodavatele obou akcí, jak v Rušinově, tak v Modletíně. Podpisu dodatku předcházelo 

osobní jednání se zástupcem této společnosti panem Ing. Limberským. K tomuto dodatku si 

společnost Axiom vyúčtovala za každý rybník 12.500,- Kč, celkem tedy 25.000,- Kč.  

 

V období letních měsíců bylo prodáno 378,5 m3 smrkové kulatiny z obecních lesů. Pan 

starosta dále informoval přítomné o aktuální situaci v obecních lesích, o další plánované těžbě  

a výsadbě minimálně 5.000 ks smrku ztepilého.  

 

ZO bere na vědomí.  

 

4) Rozpočtové změny 

 

ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2021 a č. 6/2021, schválené starostou a změny 

rozpisu č. 7 až č. 8/2021. 
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ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8. Jedná se o použití zvýšeného příjmu z prodeje 

obecního dřeva v roce 2021, z důvodů kůrovcové kalamity, na rezervu, která bude použita na 

obnovu lesa a pěstební činnost i pro další roky. Rezerva je vytvořena ve výši 800.000,- Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 3/2021/21.9 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8. 

 

5) Záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Rušinov 

 

Byla podána žádost o pronájem obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Rušinov o výměře 635 m2, 

který leží z boku pohostinství. Bylo navrženo pozemek pronajmout. Bude vyvěšen záměr 

pronájmu obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Rušinov.  

 

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

 

Usnesení č. 4/2021/21.9 

ZO schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Rušinov. 

 

6) Žádost o koupi obecního pozemku p. č. 88/8 k. ú. Vratkov 
  

Byla podána žádost o koupi obecního pozemku p. č. 88/8 k. ú. Vratkov o celkové výměře 29 

m2. Bylo navrženo obecní lesní pozemek neprodávat.  

 

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

 

Usnesení č. 5/2021/21.9 

ZO návrh schvaluje. 

 

7) Dodatek č. 1 k Licenčení smlouvě č. 1260/2017 Geoportál Gepro 

 

Předmětem smlouvy mezi společností GEPRO spol. s.r.o. a obcí Rušinov je zabezpečení 

mapové aplikace Geopotrál Gepro Premium a poskytnutí licence k jejímu využití společností  

a garance funkceschopnosti, běžná údržba, aktualizace a telefonická pomoc. Cena těchto služeb 

číní 3.900,- Kč bez DPH ročně.  

 

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

 

Usnesení č. 6/2021/21.9 

ZO schvaluje dodatek smlouvy a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.  

 

8) Žádost o umístění přehledového zrcadla 

 

Na OÚ byla podána žádost o umístění přehledového zrcadla k výjezdu na hlavní komunikaci 

z ulice směrem od hřiště k čekárně, aby se tak zvýšil přehled provozu a bezpečnost při vyjíždění.  

 

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

 

Usnesení č. 7/2021/21.9 

ZO schvaluje nákup a umístění přehledového zrcadla.  
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9) Plán inventur obecního majetku pro rok 2022 

 

Starosta schválil plán inventur na rok 2022, složení inventarizační komise zůstává ve stejném 

složení jako v roce 2021. Předsedou inventurní komise byl jmenován pan Milan Vidourek. 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 v č. p. 3. 

Členové inventurní komise byli proškoleni o průběhu inventur majetku obce. 

Viz. příloha Plán inventur.  

 

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

 

Usnesení č. 8/2021/21.9 

ZO schvaluje plán inventur obecního majetku pro rok 2022. 

 

10)  Návrh výměny autobusové čekárny u pohostinství 

 

Pan starosta navrhl, aby se nechala zbudovat nová čekárna u pohostinství a ta stávající se 

zlikvidovala. Zlepšilo by se tak zázemí pro cestující, nehledě na modernizaci tváře této části 

obce. Starosta předložil zastupitelům katalog od výrobce a navrhl produkt v cenové relaci kolem 

30.000,- Kč. Bylo navrženo tuto investici zařadit do rozpočtu na rok 2022. 

 

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

 

Usnesení č. 9/2021/21.9 

ZO návrh schvaluje. 

 

11)  Záměr prodeje obecní káry za traktor 

 

Pana starostu oslovil zájemce o koupi staré káry za obecní traktor, která se již nevyužívá. 

Bylo navrženo káru prodat. Bude vyvěšen záměr prodeje obecní káry za traktor a na dalším 

zastupitelstvu se vybere kupec s nejvyšší cenovou nabídkou.  

 

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

 

Usnesení č. 10/2021/21.9 

ZO schvaluje záměr prodeje obecní káry za traktor. 

 

12)  Různé 

 

a) Předvánoční posezení s důchodci a další kulturní akce v obci 

 

Bylo navrženo, pokud to aktuální epidemiologická situace v daném období dovolí, uspořádat 

tradiční předvánoční posezení pro seniory. Termín byl předběžně stanoven na 13. 11. 2021. Dále 

se bude plánovat organizace odpolední mikulášské nadílky pro děti v sále místního pohostinství, 

včetně rozsvícení vánočního stromu. Vedení obce se pokusí zajistit i tradiční vánoční koncert.  

 

ZO bere na vědomí.  
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V 17:41 navštívil zasedání další host pan Petr Hájek. Prezentoval přítomným svojí nabídku 

regionálních turistických map.   

 

13)  Diskuze 

 

Pan Milan Vidourek navrhl zakoupit na hřbitov lavičku. Tento návrh se setkal s pozitivním 

ohlasem a realizace bude spojena s obnovou autobusové čekárny u pohostinství. ZO bylo 

informováno, že bude oslovena firma pro rizikové kácení k pokácení smrku u čekárny, dále pak  

u vodárny u hřiště a využita bude i k prořezu ořechů u transformátoru u křižovatky v horní části 

obce.  

Pan místostarosta připomenul, že na dalším zasedání bude nutné připravit novou obecně 

závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle nově 

platné legislativy a rovněž návrh obecního rozpočtu pro rok 2022. Další zasedání je plánováno 

přibližně na přelom měsíce října a listopadu 2021. 

 

14)  Závěr 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům a hostům za účast a panu Petrovi 

Hájkovi za prezentaci map. Zasedání bylo ukončeno dne 21. 9. 2021 v 18:05 hodin. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Starosta: Zdeněk Gerstner                      Milan Vidourek 

   

 

 

V Rušinově dne: 27. 9. 2021    

 

 

 

Vyvěšeno dne: 29. 9. 2021 

 

 

 

Sejmuto dne:  


