
- 1 - 
 

Zápis č. 7/2019 z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 14. 10. 2019 

 

Přítomni: 13 zastupitelů dle prezenční listiny, nepřítomna p. Hubáčková 

Ověřovatelé zápisu: p. Hlaváčková, p. Černý 

 Zapisovatel:  Ing. Petr Lupínek 

 

Zasedání zastupitelstva zahájila v 17:00 a zároveň řídila starostka obce Bc. Eva Šmeralová. 

Hlasování ke všem bodům bude prováděno veřejně, zdvižením ruky, pokud nebude  

v konkrétním bodě výslovně uveden jiný způsob hlasování. 

Paní starostka oproti vyvěšenému programu navrhla změnu, a to vypuštění bodu č. 3 – 

„Schválení opravy oplocení mezi ŽS a fotbalovým hřištěm“ z důvodu možného čerpání 

dotace v příštím roce a dále navrhla doplnění programu o bod „Doplnění Zřizovací listiny 

příspěvkové organizace obce Rybitví (ZŠ a MŠ Rybitví)“. 

Navržený program: 

1. Rozpočtová změna č. 2/2019 
2. Schválení opravy "Vinárny" 
3. Doplnění Zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Rybitví (ZŠ a MŠ Rybitví) 
4. Různé 
5. Diskuze  

 
 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 13x pro, návrh byl přijat. 

 

1. Rozpočtová změna č. 2/2019 – předsedkyně finančního výboru Mgr. Zabranská předložila 
návrh rozpočtové změny, vysvětlila jednotlivé položky a požádala o schválení návrhu. 
Návrh rozpočtové změny je přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2019“ – 13x pro, návrh byl 
přijat. 
 

2. Schválení opravy "Vinárny" – zastupitelé se dohodli na změně pravidel pronájmu 
(platnost od 1. 12. 2019 – cena pronájmu na akci – občan s trvalým pobytem v obci  
1500,- Kč + energie, ostatní 2500,- Kč + energie, maximální počet 40 osob, nenárokové – 
obec si vyhrazuje právo objekt nepronajmout). Nutným krokem je oprava interiéru 
v rozsahu podhledy 95 m2, osvětlení – 17 ks svítidel, malířské práce 215 m2, nátěry 
trubek, žaluzie. Byly osloveny tři firmy, nejlevnější cenovou nabídku podala firma MNP 

Bakoš Miroslav – malířské a natěračské práce, a to ve výši 65.950, - Kč 
 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje opravu interiéru vinárny firmou Bakoš Miroslav – 
malířské a natěračské práce “ – 11x pro, 2x se zdržel (Vlk, Bělunková), návrh byl přijat. 
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3. Doplnění Zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Rybitví (ZŠ a MŠ Rybitví) –  

Mgr. Hujerová, ředitelka ZŠ a MŠ Rybitví, předložila žádost o rozšíření doplňkové činnosti 
do zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Rybitví a doplnění živnostenského listu 
o volné živnosti v rozsahu  
 

 výroba, obchod a služby,  

 pronájem a půjčování věcí movitých, 

 velkoobchod a maloobchod, 

 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti, 

 hostinská činnost. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje rozšíření doplňkové činnosti do zřizovací listiny 
Základní školy a mateřské školy Rybitví a doplnění živnostenského listu o volné živnosti 
dle žádosti “ – 13x pro, návrh byl přijat. 

 
4. Různé 

 

 pokračují práce na opravách dlažeb a chodníků, 

 projekt přemístění MŠ do ZŠ – firma PRODIN již zahájila projekční práce v 
součinnosti s ředitelkou školy a Mgr. Pipkovou, odsouhlasena studie, projekt 
počítá se stejnou kapacitou počtu dětí, 

 časopis momentálně je na korekci a grafické úpravě, 

 byla přemístěn stůl na ping-pong na fotbalové hřiště, možnosti půjčení pálek a 
míčku v restauraci na hřišti, 

 přemístění značení LDN bylo schváleno a místostarosta Ing. Lupínek zajišťuje 
realizace přemístění, 

 ZV Group s.r.o. – probíhá demografický průzkum a dopravní studie, 

 CEE logistik – ve středu 16. 10. místní šetření (6 bytů) a ohledně rekonstrukce 
přístřešku na popelnice, 

 zhotovena dlažba okolo tribun fotbalového hřiště místo kamínků a bude se dál 
pokračovat okolo víceúčelové hřiště, paní starostka poděkovala p. Lévaiovi za 
odvedenou práci při této akci,  

 budeme pořizovat fotopast pro dokumentaci zákazu vjezdu motorových vozidel 
do lesa, do budoucna využití kdekoliv, 

 místostarosta Ing. Lupínek informoval o proběhlé schůzce s velitelem MPLB – 
měření rychlosti na III/32225 a uvnitř obce, 

 místostarosta Ing. Lupínek informoval o průběhu realizace výměny kontejnerů 

 čištění kontejnerů 1100 na směsný komunální odpad – cenová nabídka za 
nepřijatelnou cenu, čištění probíhá postupně v rámci činnosti našich zaměstnanců 
údržby, celkem 28 kontejnerů, 

 proběhlo jednání s obcí Černá u Bohdanče ohledně podpory TJ Jiskry Rybitví 
(gymnastiky) ke koupi “Slzičky”, kde v tomto týdnu TJ Jiskra dostala tuto slzičku 
darem a stejně tak byla podpora od p. Roberta Štěpánka.  Naše gymnastky mají  
2 x “Slzičku” na cvičení. Tímto oběma subjektům děkujeme za jejich podporu, 
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 přistaven velkoobjemový kontejner pro naši údržbu na fotbalové hřiště na zeleň, 

 firma Avistech nám v minulém týdnu předvedla techniku na ekologickou likvidaci 
plevele horkou vodou a párou, 

 dotace na výsadbu stromů (zajišťuje Ing. Horník), 

 ohlášená kontrola z ÚP na VPP, 

 paní starostka informovala zastupitele o proběhlé kontrole z inspektorátu práce, 
která byla provedena na základě podání podnětu p. Ing. Voltrové. Výsledkem této 
kontroly je mimo jiné nutnost revize platových tříd zaměstnanců obce, kteří byli 
chybně zařazeni ve vyšších platových třídách,  

 paní starostka informovala zastupitele o ukončení pracovního poměru dohodou 
s Ing. Voltrovou ke dni 14. 10. 2019. a poděkovala p. Vlkovi za operativní pomoc  
v roli svědka při jednání, 

 chod agendy úřadu po ukončení pracovního poměru Ing. Voltrové bude 
v úředních hodinách zajišťovat p. Drobná do doby, než bude obsazeno místo 
novým zaměstnancem, pravděpodobně od 1. 1. 2020,  

 další zastupitelstvo bude 9. 12. 2019 od 17:00 hod., porada zastupitelů  
bude 2. 12. 2019 od 17:00 hod. 
 
 
 

Jednání zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 14. 10. 2019 v 17:50. 
 
Zápis byl vyhotoven 16. 10. 2019. 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

                    starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 14. 10. 2019 

 

Zastupitelstvo obce 

 

 

2019/7/1 schvaluje navržený program, 

2019/7/2 schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2019,  

2019/7/3 schvaluje opravu interiéru vinárny firmou Bakoš Miroslav – malířské a 

natěračské práce, 

2019/7/4 schvaluje rozšíření doplňkové činnosti do zřizovací listiny Základní školy a 

mateřské školy Rybitví a doplnění živnostenského listu o volné živnosti dle 

žádosti. 

 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 


