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Výpis zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva obce Rušinov 

 
Datum a čas konání: 13.12. 2022 od 17:00 hodin 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Rušinov č. p. 3 
Přítomni: (7) Pavel Šimon, Mgr. Libor Čapek, Vlastimil Pešek, Lucie Augustinová, Milan 
Vidourek, Josef Dostál, Nikola Vašková 
Hosté: hospodářka Ing. Zuzana Kolářová 
Zapisovatel: Mgr. Libor Čapek  
Ověřovatelé zápisu: Josef Dostál, Vlasimil Pešek 
 
Program jednání: 
 

1) Zahájení  
2) Určení zapisovatele a zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Rozpočtové změny 
5) Schválení obecního rozpočtu na rok 2023 
6) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 
7) Termínovaný vklad 
8) Dohoda o zrušení věcného břemene 
9) Prodloužení nájemní smlouvy s firmou Unikom 
10) Prodej dřevní hmoty 
11) Různé 

a) Hřbitov 
b) Financování Svazku obcí Podoubraví 
c) Nákup solárních svítidel 
d) Předání obecní kroniky 
e) Žádost o pronájem sportovního areálu 
f) Žádost o sponzorský dar 
g) Provozní informace 

12) Závěr 
 

1) Zahájení  
 
Předsedající starosta Pavel Šimon (dále jen starosta) zahájil zasedání zastupitelstva. 
Přivítal všechny přítomné zastupitele obce (dále jen ZO) na zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov. Podle počtu přítomných zastupitelů (7) shledal jednání zastupitelstva usnášení 
schopným a seznámil zastupitele s body programu. Požádal ZO o jejich vyjádření k 
programu, případnému doplnění dalších bodů programu. Bylo navrženo doplnit program 
o body 11 a) – g). 

 
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje. 
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2) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
 
Předsedající určil jako zapisovatele pana Mgr. Libora Čapka (dále jen místostarosta) 
a jako ověřovatele zápisu navrhnul zvolit Josefa Dostála a Vlastimila Peška.  
 
Návrh usnesení: Ověřovateli zápisu budou Josef Dostál a Vlastimil Pešek 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 

3) Kontrola minulých usnesení 
 
Žádný z členů ZO nevznesl námitku proti zápisu z předchozího zasedání ZO. 
 
Byla provedena kontrola minulých usnesení a bodů: 
 
Usnesení č. 4/2022/14.11 Návrh obecního rozpočtu na rok 2023 
 
Návrh obecního rozpočtu na rok 2023 byl řádně zveřejněn v zákoně stanovené lhůtě. 
 

ZO bere na vědomí 
 
Usnesení č. 5/2022/14.11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 -
2026 
 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 byl řádně zveřejněn 
v zákoně stanovené lhůtě. 
 

ZO bere na vědomí 
 

 
Usnesení č. 6/2022/14.11 Využití autobusové liny 600370 Horní Bradlo - Rušinov 
 
Místostarosta informoval ZO, že Kraj Vysočina neakceptoval požadavek obce 
o zachování předmětné autobusové linky a zaslal své následující stanovisko 
a rozhodnutí: 
 
„Stanovisko Kraje Vysočina ve věci financování autobusové dopravy v úseku Horní 
Bradlo – Rušinov zůstává neměnné, tedy, že kraj se nebude podílet na financování 
autobusové dopravy v dotčeném úseku. Konkrétní důvody jsou uvedeny v přiloženém 
dopise, který byl odeslán na Svazek obcí Podoubraví jako reakce stejný požadavek 
zaslaný před zahájením provozu upravené linky 600370. Vzhledem k sídelní struktuře a 
průměrné velikosti sídel v Kraji Vysočina, a také k současnému plošnému zdražování a 
nedostatku řidičů není ekonomicky udržitelné, aby byla zajištěna dopravní obslužnost 
opravdu všech obcí a místních částí. Nejen pro tyto případy je uvedeno v zákoně č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, že „Kraje a obce ve své 
samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní 
obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících. Z tohoto důvodu existují standardy 
dopravní obslužnosti, které byly schváleny Radou Kraje Vysočina na 24. jednání 
konaném dne 25. 7. 2016 pod usnesení č. 1327/24/2016/RK, kde je stanoveno, že 
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základní dopravní obslužnost je zajištěna ze sídel, které mají minimálně 50 obyvatel nebo 
pokud odtud dojíždí více než 3 žáci v jednom směru. Sídla v úseku Rušinov-Horní Bradlo 
tyto standardy nesplňují, a to bohužel ani všechno dohromady.  Základní dopravní 
obslužnost pro územní obvod obce Rušinov je zajištěna linkou 600380 Chotěboř-Hoješín-
Seč. 
  
V tomto případě situaci komplikuje i skutečnost, že se jedná o mezikrajskou relaci a postoj 
Pardubického kraje, v této záležitosti, je totožný s postojem Kraje Vysočina a nelze 
očekávat, že by se změnil a Kraj Vysočina financuje veřejnou dopravu na území 
sousedního kraje, bez jeho spoluúčasti, pouze ve velmi výjimečných případech. Ze strany 
Pardubického kraje právě bylo navrženo zrušení původní linky 620715 v úseku Hoješín-
Horní Bradlo. 
  
Vzhledem k výše uvedenému budou, po konečném vyjádření obce Horní Bradlo, všechny 
spoje linky 600370 jedoucí v úseku Rušinov – Horní Bradlo zrušeny, respektive nebudou 
zahrnuty do jízdního řádu této linky, který bude platný od 11. 12. 2022.“ 
 
Milan Vidourek upozornil, že na zastávce Rušinov je vylepený špatný jízdní řád (linka 
Chotěboř - Třemošnice). Bude informována společnost Arriva. 
 

ZO bere na vědomí 
 
K bodu 7 b) Prodloužení pracovní smlouvy 
 
Starosta informoval, že s prodavačkou prodloužil pracovní smlouvu do konce března 
2023 a je v kontaktu s úřadem práce ohledně dotování pracovního místa.  Dále proběhl 
schůzka se zástupci firmy Unikom. Strany sdělily své požadavky a připomínky od občanů. 
Firma Unikom projevila zájem obchod provozovat dále v případě, že obec bude hradit 
energie a sníží nájemné. Bude projednáno samostatně v bodě 9. Zajistil také topiče do 
prodejny. 
 

ZO bere na vědomí 
 
K bodu 7 d) Fotovoltaika na obecních budovách 
 
Starosta informoval, že ČEZ se k připojení ještě nevyjádřil. Dále seznámil ZO i se 
současnými trendy, kdy ČEZ nabízí možnost pronájmu panelů za určitých podmínek a po 
15 letech převedení do majetku obce. Výhodou je garance připojení. Ekonomický efekt 
je však diskutabilní. 
 

ZO bere na vědomí 
 

K bodu 15 d) z 1. zasedání ZO Vysoká spotřeba elektřiny v budově čp.47 
 
 K vysoké spotřebě elektřiny bylo provedeno šetření, rovněž také v prodejně. S Arrivou 
nebylo ještě jednáno. V obchodě byla rovněž jištěna velmi vysoká spotřeba elektřiny, 
která se po zahájení otopu v kotli snížila minimálně o polovinu. Některé přímotopy budou 
z prodejny odebrány a dány do hasičárny k vyzkoušení, zda bude nižší spotřeba než 
s otopem starými akumulačními kamny. Jelikož je ubytovna užívána téměř nonstop a 
náklady na energie současné nájemné nepokryje, bylo navrženo zvednout nájemné, 
popř. v případě nesouhlasu druhé strany odstoupit od nájemní smlouvy. 
 



 4 

Návrh usnesení: ZO zvyšuje firmě Arriva Východní Čechy a.s. nájemné za ubytovnu na 
adrese Rušinov č.p. 47 na částku 5 100,- Kč bez DPH za jeden měsíc. Platby nájemného 
zůstanou bez změny, tedy čtvrtletně. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 
Vyhodnocení Mikulášské besídky 
 
V sobotu 10.12.2022 proběhla Mikulášská besídka. Velké poděkování patří nejen 
kulturnímu výboru, ale také všem, kteří se podíleli na této akci. 
 

ZO bere na vědomí 
 

4) Rozpočtové změny 
 
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 13. 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 

5) Schválení obecního rozpočtu na rok 2023  
 
V zákonem stanovené lhůtě, kdy byl návrh rozpočtu obce na rok 2023 zveřejněn, a to 
dne 18.11.2022, do jeho schválení, došlo ke změnám u příjmů i výdajů a přesunu částek 
v rozpisu rozpočtu na základě upřesněných a do té doby neznámých informací.  
Například výdaje na některé akce, jakou jsou územní plán ve výši 100 000,- Kč,  
revitalizace rybníků na Rušinově a Modletíne ve výši 2 800 000,- Kč a opravy komunikcí
za 250 000,- Kč. Rozpočet je schválen v nové výši viz. příloha Rozpočet obce Rušinov 
na rok 2023. 
 

Příjmy celkem:  7 272 521,- Kč 

Celkové výdaje:  14 149 930,- Kč 
 
Rozpočet je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový. Celkové příjmy jsou 
nižší než celkové výdaje o částku 6 877 409 Kč. 
 
Schodek obec Rušinov bude hradit finančními prostředky z minulých let na běžných 
účtech v předpokládané výši 7 331 700,- Kč. 
 
Obec vytváří rezervu na pěstební činnost v lesích a na údržbu vodovodu na další roky. 
Prostředky jsou vázané na termínovaných účtech celkem ve výši 5 000 000,- Kč. 
Obec splácí úvěr ve výši 444 456,- Kč/rok. Splacen bude v roce 2024.  
 
Dále je v roce 2023 plánováno požádat o dotace ve výši cca 1 540 000,- Kč, které ale 
zatím návrh rozpočtu neobsahuje, jelikož žádosti se zatím připravují. 
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Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Rušinov na rok 2023. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2022/13.12. 
ZO návrh přijímá.  
 
 

6) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 
 
Ke střednědobému výhledu na roky 2024 - 2026 nebyly vzneseny žádné připomínky, 
byl tedy ZO schválen v nezměněné podobě. 
 

Viz. příloha Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2026. 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2026. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2022/13.12. 
ZO návrh přijímá.  
 

7) Termínovaný vklad 
 

Hospodářka informovala ZO, že v lednu 2023 končí termínovaný vklad u České spořitelny 
u Moneta Money Bank, kde je vklad 2 000 000,- Kč a dobíhá také vklad 3 200 000,- Kč u 
České spořitelny. 
 
Dále ZO informovala o některých současných úrokových sazbách. Česká národní banka 
nabízí na termínovaném vkladu 5% na 3 měsíce a Česká spořitelna 5,7% na 3 měsíce.  
Zároveň doporučila zrušení účtu u Banky Creditas.  
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje vložení určené částky na termínovaný vklad po dobu 
1 měsíce u České spořitelny. Dále ZO schvaluje vložit určenou částku na termínovaný 
vklad pod dobu 3 měsíců u České spořitelny a otevření termínovaného vkladu u České 
národní banky na 3 měsíce s určeným vkladem. ZO také souhlasí s tím, že pokud budou 
volné finanční prostředky na běžných účtech, mohou být převedeny na termínovaný vklad 
u České spořitelny na 1 měsíc. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  

 
8) Dohoda o zrušení věcného břemene 

 
Z důvodu dokončení převodů pozemku byla ZO předložena dohoda o zrušení věcného 
břemene s dotčenou osobou na pozemku 195/22 v k.ú. Rušinov. Věcné břemeno by již 
postrádalo smysl. 
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zrušením věcného břemene na pozemku 195/22 v k.ú. 
Rušinov. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
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9) Prodloužení nájemní smlouvy s firmou Unikom 
 
Dne 24.11.2022 proběhlo jednání se zástupci firmy Unikom. ZO bylo seznámeno 
s průběhem jednání. Firmě byly přeneseny poznatky, připomínky a požadavky k provozu 
obchodu od našich občanů. V rámci diskuse byla snaha dosáhnout kompromisu. Některé 
nové možnosti (nabídka letákového zboží za určitých podmínek, zveřejněno na 
webových stránkách obce) byly již implementovány a je možné je využívat.  Zástupce 
firmy Unikom přednesl požadavek, za kterých by byla jejich společnost ochotna obchod 
dále provozovat. Jednalo se o snížení nájmu a hrazení energie obcí. ZO bod 
prodiskutovalo s hospodářkou a navrhlo usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí se snížením nájmu na 2 000,- Kč bez DPH / měsíc, bez 
platby za elektrické dodávky i vodného a navrhuje prodloužit smlouvu do konce března 
2023. Poté bude spolupráce opětovně vyhodnocena. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 

10) Prodej dřevní hmoty 
 

Druhý místostarosta (dále jen MD) otevřel téma prodeje palivového dřeva místním 
občanům. Bohužel ho bude omezené množství proti předchozím rokům a také výrazně 
stoupla jeho tržní cena. Po proběhlé diskusi bylo navrženo následující usnesení. 
 
Návrh usnesení: Palivového dřevo, které nebude prodáno za komerční ceny výkupním 
firmám, bude prodáno pouze žadatelům s trvalým pobytem v naší obci pro vlastní 
potřebu, a to za následujících podmínek: 
Podle vytěženého množství palivového dřeva a doručených zaevidovaných objednávek 
bude rozhodnuto o přidělení domácnostem s přihlášenou osobou k trvalému pobytu 
v naší obci (1 domácnost na adrese = 1 objednávka). 
Jelikož se jedná o uspokojení potřeb občanů naší obce, cena tohoto dřeva je nižší než 
tržní a je stanovena na částku 800,- Kč/m3 vč. DPH. Max množství za tuto cenu bude 
5 m3 na domácnost. Toto množství však není garantováno (dle počtu objednávek a 
výsledku těžby). Samotěžba na osamocený stojatý zbytek bude umožněna pouze 
výjimečně, po dohodě s obecním úřadem, za 500,- Kč vč. DPH. Jiná samotěžba nebude 
v současné době umožněna. Písemné objednávky na palivové dřevo a případnou 
samotěžbu bude přijímat pouze obecní úřad (možno i elektronickou poštou) a to do konce 
února 2023. Po zaevidování a vyhodnocení budou objednávky po této době rozděleny 
žadatelům a postoupeny k vyřízení DM. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 

ZO také prodiskutovalo prodej kulatiny z těžby. DM shromáždil zaslané cenové nabídky 
od výkupních firem. Nejvýhodnější nabídky zaslala firma Petr Kohout Les s.r.o. Vojnův 
Městec a Commpro Trade s.r.o. Chotěboř.  Po pravidelném vyhodnocení aktuálních 
nabídek budou uzavřeny rámcové smlouvy s ověřenými firmami s nejvyšší nabídkou. 
V současné době to je firma s kladnými referencemi Petr Kohout Les s.r.o. Vojnův 
Městec, se kterou naše obec již v minulosti spolupracovala a pravděpodobně i firma 
Commpro Trade s.r.o. Chotěboř. S touto firmou však naše obec ještě neobchodovala 
a neznáme její reference, které je nutné ověřit. 
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Návrh usnesení: Rámcová smlouva bude uzavřena s firmami s kladnými referencemi a 
nejvýhodnější nabídkou. Pro nejbližší období je to firma Petr Kohout Les s.r.o. Vojnův 
Městec. ZO ukládá DM ověřit reference na firmu Commpro Trade s.r.o. V případě 
kladných referencí rovněž souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy s touto firmou. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 
ZO bylo informováno o návštěvě odborného lesního hospodáře a bylo seznámeno 
s plánem na jaro, kdy se počítá s výsadbou cca 18 000 kusů stromků a s oplocenkami 
na plochu cca 651 m2.  Bylo doporučeno provedení drcení pasek. Bude také zapotřebí 
dočištění některých ploch. DM připravuje objednávky. Z důvodu velkého množství 
plánované práce bude muset obec k provedení prací oslovit nejen jednotlivce, ale také 
firmy zabývající se touto činností. Obec bude také k pokrytí nákladů žádat o dostupné 
dotace související s lesním hospodářstvím. 
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s objednáním stromků a oplocenek. K vykonání prací 
budou osloveni jak jednotlivci, tak i firmy zabývající se touto činností. Obec se bude 
ucházet o všechny dotace související s hospodařením v lese. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 

11) Různé: 
 
a) Hřbitov 

V roce 2023 budou uzavírány nové smlouvy týkající se hrobových míst na veřejném 
pohřebišti, které provozuje naše obec na Modletíně. Obec má schválený pohřební řád 
a na nové období je třeba schválit ceník nájmů. Cena se také odvíjí od doby, na kterou 
se nájemní smlouva uzavírá. Dle portálu veřejné správy se u kosterních hrobů smlouva 
uzavírá na dobu 10 let (tlecí doba), u hrobek je minimální doba pronájmu 20 let, 
u urnových hrobů lze uzavřít smlouvu na 5 let. Smluvně domluvenou částku musí 
nájemce zaplatit předem. Hospodářka seznámila ZO s ekonomickým aspekty. Po diskusi 
byla navržena sazba 35,- Kč/m2/1 rok. Nové smlouvy budou uzavírány včetně vybírání 
poplatků za nájem od půlky března 2023 do konce dubna 2023. Obecní úřad také 
vyčlenění úřední dny pro tyto záležitosti. 
 
Návrh usnesení: ZO stanoví sazbu za nájem hrobového místa na veřejném pohřebišti na 
Modletíně na 35,- Kč/m2/1 rok.  
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 

b) Financování Svazku obcí Podoubraví 
 
Starosta se zúčastnil valné hromady svazku Podoubraví. Byly představeny 3 varianty 
financování. Předložené varianty jsou poměrně nesrozumitelné.  
 
Návrh usnesení: Obec Rušinov navrhuje zachovat stávající model financování. 
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Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení č. 14/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 

c) Nákup solárních svítidel 
 
ZO bylo seznámeno s aktuální cenovou nabídkou za solární svítidla. Věc byla opětovně 
prodiskutována a bylo navrženo následující usnesení. 
 
Návrh usnesení: Nákup dalších solárních svítidel se v současné době neuskuteční. Bude 
řešeno rozšířením stávajícího elektrického osvětlení. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 

d) Předání kroniky 
 
Stávající kronikářka již s časových důvodů nechce vést kroniku obce. Jako zájemce 
o vedení obecní kroniky se přihlásil pan Vladimír Pešek. 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje a jmenuje nového kronikáře pana Vladimíra Peška. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 16/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 

e) Žádost o pronájem sportovního areálu 
 
Obecní úřad obdržel žádost od pořadatele, který by chtěl v termínu od 21.7. – 23.7. 2023 
pronajmout areál u hřiště, kde by chtěl opětovně uspořádat motosraz. ZO věc 
prodiskutovalo. 
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s pronájmem sportovního areálu pořadateli v termínu 
od 21.7. – 23.7.2023 za účelem motosrazu. Pronajímatel je povinen zajistit dodržování 
veřejného pořádku a platných zákonných ustanovení. Cena za pronájem areálu bude 
stanovena dodatečně po aktualizaci ceníku, která proběhne v nejbližší době. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 17/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
 

f) Žádost o sponzorský dar 
 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s. Jihlava požádalo o sponzorský 
dar. V současné době toto centrum nevyužívá žádný z občanů naší obce. 
 
Návrh usnesení: ZO žádost zamítá. 
 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení č. 18/2022/13.12. 
ZO návrh schvaluje.  
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g) Provozní informace 
ZO bylo dále seznámeno s běžnými provozními záležitostmi. 

 
ZO bere na vědomí 

 
12) Závěr 
 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno starostou dne 
13.12. 2022 ve 21:00 hodin.  

 
 

Zapsal: Mgr. Libor Čapek     Ověřili: Josef Dostál 
 
 
 
Starosta: Pavel Šimon          Vlastimil Pešek                 
 
 
 
V Rušinově dne: 13.12. 2022 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 22.12.2022 
 
 
 
Sejmuto dne:  
 
 


