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Výpis z 33. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 
 

Datum a čas konání:  18. 1. 2022 od 17:00 hodin 

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

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

Čapek, Milan Vidourek 

Hosté: Ing. Zuzana Kolářová, Petr Provazník, Kateřina Holcnerová 

Zapisovatel: Ing. Aleš Ležák  

Ověřovatelé zápisu: Milan Čapek, Milan Vidourek 

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení  

2) Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Kontrola minulých usnesení 

4) Rozpočtové změny 

5) Nabídky na prodej dřeva z obecního lesa na stojato 

6) Inventura majetku obce  

7) Aktualizace č. 3 - akční plán obce 

8) Různé a) Umístění kamery na kontejnerové stání v Rušinově u prodejny 

9) Diskuze 

10) Závěr 

 

1) Zahájení  

 

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

zastupitele obce (dále jen ZO) a hosty na prvním zasedání zastupitelstva obce Rušinov v roce 

2022. Podle počtu přítomných zastupitelů (6) shledal jednání zastupitelstva usnášení schopným 

a přečetl zastupitelům a hostům body programu. Požádal ZO o jejich vyjádření k programu, 

případnému doplnění dalších bodů programu. Bylo navrženo doplnit do položky různé bod a). 

Pan starosta tedy navrhl schválit program zasedání. 

 

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

 

Usnesení č. 1/2022/18.1 

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 Milana Čapka a Milana Vidourka. 

 

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

 

Usnesení č. 2/2022/18.1 

ZO jmenovaného zapisovatele a jmenované ověřovatele schvaluje.  
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3) Kontrola minulých usnesení 

 

Dne 12. 1. 2022 obdržela obec Oznámení o výši dotace na Rekonstrukci garáže požární 

zbrojnice ve výši 371.319,- Kč.  

Z obecních lesů bylo za uplynulé období prodáno 489,36 m3 smrkové kulatiny, 21,6 m3 

borovice a 97,47 m3 modřínové kulatiny. Celkem tedy 608,43 m3 za 883.440,36 Kč včetně DPH. 

Těžbu, včetně přibližování a úklidu klestí, obstarala firma BASMOSIX a.s. z Hradce Králové, se 

kterou byla na minulém zasedání podepsána smlouva.  

V úterý, 10. 1. 2022 pan B. Klepač vyzvedl v Jihlavě nově zakoupenou elektro pracovní 

tříkolku Benycargo 11S včetně stříšky. Prozatím je zaparkovaná v nové gáráži u hasičské 

zbrojnice.  

Na termínovaný vklad, s roční výpovědní lhůtou, byly u společnosti MONETA Money bank 

uloženy obecní finanční prostředky ve výši 2.000.000,- Kč při úrokové sazbě 2,5% ročně. 

Společnost Česká spořitelna a.s. by poskytla úrok max. 2,15% při minimálním vkladu 5 mil. Kč. 

V dubnu 2022 vyprší roční lhůta u vkladu 1 mil. Kč u banky CREDITAS a.s., kde se úroky 

nenavyšují. Dle aktuální nabídky se rozhodne ke kterému ústavu finanční prostředky 1 mil. Kč 

uložit. 

Pan starosta znovu informoval přítomné ohledně narovnání majetkoprávních vztahů 

pozemků zasahujících do komunikace k osadě Nohavice a k její plánované rekonstrukci. Zbývá 

ještě dořešit se společností Malečská energetická s.r.o. zrušení zástavního práva na pozemcích 

361/1 a 361/4 k. ú. Rušinov. Starosta ověří u právničky, zda obec tyto zastavěné pozemky 361/1 

a 361/4 k. ú. Rušinov může zavést do majetku obce, či se odvolat proti rozhodnutí Katastrálního 

úřadu o jejich převedení na obec Rušinov a čekat až proběhne výmaz zástavního práva. 

 

ZO bere na vědomí.  

 

Co se týče revitalizace obecních rybníků v Rušinově a v Modletíně, informoval pan 

místostarosta, že poptával cenu vypracování kategorizace TBD u společnosti Vodní díla – TBD 

a.s. z Prahy. Paní hospodářka informovala o možnosti dotace z MZE na podzim 2022, dotace by 

měla činit 70% nákladů, max. výše na jedno dílo 2.000.000,- Kč, výběrové řízení by proběhlo 

v roce 2023, termín realizace by mohl být nejspíš až na podzim roku 2023. K danému tématu se 

vedla mezi zastupiteli a paní hospodářkou diskuze. Pan starosta bude urgovat vyjádření z CHKO 

Železné hory k revitalizaci obou akcí a konzultovat s paní JUDr. Marií Teuflovou kroky 

případné další spolupráce s firmou Axiom engineering s.r.o. z Pardubic. TBD bude objednáno  

u společnosti Vodní díla – TBD a.s. z Prahy. 

 

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

 

Usnesení č. 3/2022/18.1 

ZO souhlasí s navrženým postupem.  

 

4) Rozpočtové změny 

 

ZO bere na vědomí změny rozpisu č. 12 - úpravy na konci roku 2021. 

ZO byla předložena 1. změna rozpočtu 2022 - přebytek hospodaření ve výši 393.379,60 Kč  

s tímto rozdělením: 

 

příspěvek MŠ Víska     2.000,- Kč, 

nákup elektro pracovní tříkolky   4.118,- Kč 

rezerva lesy     387.261,60 Kč. 

 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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Usnesení č. 4/2022/18.1 

ZO schvaluje 1. změnu v rozpočtu pro rok 2022.  

 

ZO byla dále předložena změna rozpočtu - položky 5321- za výkon veřejné správy od Města 

Chotěboř za evidenci obyvatel za rok 2021 a  projednané přestupky za 2,3,4 Q/2021 ve výši 

1.080,- Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 5/2022/18.1 

ZO schvaluje změnu rozpočtu - položky 5321. 

 

5) Nabídky na prodej dřeva z obecních lesů na stojato 
  

Obec obdržela další 4 nabídky na prodej dřeva z obecních lesů na stojato. První je od 

společnosti BASMOSIX a.s. z Hradce Králové. Další nabídka je od pana Jaroslava Šuby 

z Hranic na Moravě. Třetí nabídka je od firmy Forestteam s.r.o. ze Stanu u Hlinska. Poslední 

nabídka je od pana Ondřeje Zemana ze společnosti Stora Enso Ždírec s.r.o.. 

 

Bylo navrženo vybrat firmu, která nabízí nejvyšší výkupní ceny a má již kladné reference 

z minulého období. Tedy firmu BASMOSIX a.s. z Hradce Králové. 

 

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

 

Usnesení č. 6/2022/18.1 

ZO návrh schvaluje. 

 

Pan Mgr. Libor Čapek otevřel diskuzi, že pokud nebude již nadále vyplácena dotace na zmírnění 

dopadů kůrovcové kalamity, navrhuje zvednout cenu obecního palivového dřeva na 500,- Kč za 

m3 včetně DPH s platností od 1. 2. 2022. 

 

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

 

Usnesení č. 7/2022/18.1 

ZO návrh schvaluje. 

 

6) Inventura majetku obce 

 

Inventury obecního majetku byly zahájeny dne 21. 9. 2021 proškolením členů inventarizační 

komise. Inventury obecního majetku byly provedeny dle plánu inventur členy inventární komise. 

Ukončeny byly dne 17. 1. 2022, viz příloha Inventarizační zpráva. 

 

finanční prostředky k 31. 12. 2021   7.167.768,24 Kč, 

splátky úvěru ve výši     1.111.088,- Kč.  

 

Pořízený majetek v roce 2021: 

pasport hřbitova    34.364,- Kč,   

samochodný sekací a mulčovací traktor 416.772,- Kč,   

kamerový systém    144.791,38 Kč,   

notebook Lenovo     16.581,- Kč,       

čerpadlo u hřiště    14.990,- Kč,       

skříně archiv, knihovna 4ks   22.936,- Kč,       
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silniční zrcadla 2ks    12.497,- Kč,           

popisovač majetku     1.588,- Kč,       

mikrovlnná trouba    1.578,- Kč,       

konvice rychlovarná     800,- Kč,       

hrablo na sníh     350,- Kč,       

elektroměr do klubovny v prodejně  791,- Kč,      

sekeromotyka na sázení    1.775,- Kč,       

nůžky BRADAS    549,- Kč.       

    

Vyřazený majetek v roce 2021: 

jednonápravová kára za traktor  4.862,- Kč,      (prodána) 

křovinořez Riwal    4.999,- Kč.      (rozbitý) 

    

Paní hospodářka vznesla dotaz, jak se bude dále  postupovat  při vymáhání pohledávek za 

poplatky za komunální odpad. Navyšuje se počet neplatících za odpad v chatové oblasti Vratkov. 

Přesný postup vymáhání pohledávek bude postoupen k dalšímu jednání.  

 

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

 

Usnesení č. 8/2022/18.1 

ZO schvaluje inventury majetku obce na základě inventarizační zprávy. 

 

7) Aktualizace č. 3 – akční plán obce 

 

Byla předložena aktualizace č. 3 – akční plán obce, která se týká strategického a rozvojového 

dokumentu obce  viz. příloha Aktualizace č. 3 - akční plán. 

 

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

Usnesení č. 9/2022/18.1 

ZO schvaluje Aktualizaci č. 3 - akční plán obce. 

 

8) Různé 

 

a) Umístění kamery na kontejnerové stání v Rušinově u prodejny 

 

Bude oslovena firma Coprosys pro rozšíření stávajícího kamerového systému panem 

Bohuslavem Klepačem. Kamera bude umístěna naproti budově obchodu, aby monitorovala 

kontejnery na tříděný odpad, kde je neustále nepořádek a poházené pytle s různým odpadem, 

který do těchto kontejnerů rozhodně nepatří.  

 

ZO bere na vědomí. 

 

9) Diskuze  

 

Paní hospodářka informovala o dotačním titulu 50%, na který by se dala pořídit nová 

autobusová čekárna včetně pevného základu, pozemek, na který by se umístila musí být obecní. 

Budou zjištěny možnosti realizace. Termín podání žádostí je do 15. 4. 2022. Zmínila i další 

dotační titul z MZE, který by se dal využít na opravu hřbitovní zdi v Modletíně. Výše dotace je 

max. 70% nákladů, minimální náklady 15.000,- Kč a termín podání do 18. 2. 2022. Dále bude 

v tomto roce opět využita dotace z programu Kraje Vysočina Venkovské prodejny.  V diskuzi se 

probíralo jiné umístění kontejnerového stání, vzhledem k čím dál většímu nepořádku, nebylo 

však prozatím kvůli dopravní dostupnosti vybráno jiné vhodné místo.  
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10) Závěr 

 

 Zasedání bylo ukončeno dne 18. 1. 2022 v 18:40 hodin. Pan starosta poděkoval všem 

přítomným zastupitelům i hostům za účast.  

 

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Ležák     Ověřili: Milan Čapek 

 

 

 

 

Starosta: Zdeněk Gerstner                      Milan Vidourek 

 

 

 

V Rušinově dne: 20. 1. 2022    

 

 

 

Vyvěšeno dne: 24. 1. 2022 

 

 

Sejmuto dne:  


