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Zápis č. 8/2019 z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 9. 12. 2019 

 

Přítomni: 12 zastupitelů dle prezenční listiny, omluvena p. Hubáčková, p. Vlk 

Ověřovatelé zápisu: p. Bělunková, p. Štěpánková 

 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. 6 – 

„Stavební úpravy a přístavba obecního domu v Rybitví – podání žádosti o dotaci na MMR, 

OPŽP“ z důvodu, že nebyl vyhlášen příslušný dotační titul. 

Navržený program: 

1. Rozpočtová změna č.3/2019 
2. Rozpočet Obce Rybitví na rok 2020 
3. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2019 
4. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2020 (Dopravní podnik Pardubice, 

Pardubický kraj) 
5. Darovací smlouva Město Lázně Bohdaneč 
6. Schválení strategického plánu obce – Program rozvoje obce 2019/2025 
7. Schválení OZV 3/2019 (poplatky ze psů) a OZV 4/2019 (poplatky z užívání veřejného 

prostranství) s platností od 1. 1. 2020 
8. Informace o výstavbě v obci  
9. Různé 
10. Diskuze 

 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 12x pro, návrh byl přijat. 

 

1. Rozpočtová změna č. 3/2019 – 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. 3/2019“ – 12x pro, návrh byl 
přijat. 
 

2. Rozpočet Obce Rybitví na rok 2020 – k projednanému a vyvěšenému návrhu rozpočtu 
obce nepřišly žádné jiné návrhy ani připomínky. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Rozpočet Obce Rybitví na rok 2020 “ – 12x pro, návrh 
byl přijat. 
 

3. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2019 - místostarosta informoval zastupitele 

o zahájení inventarizace, byla jmenovaná hlavní inventarizační komise a jedna dílčí 
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inventarizační komise, do příštího jednání zastupitelstva budou připravené podklady pro 

její provedení. 

4. Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2020 (Dopravní podnik Pardubice, Pardubický 

kraj)  

 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2020“ 

- 12x pro, návrh byl přijat. 

5. Darovací smlouva Město Lázně Bohdaneč – po dohodě s vedením města byla předložena 

smlouva o převodu hmotného majetku v našem vlastnictví, který je používán městskou 

policií LB – jedná se o defibrilátor, osobní kamery a dokovací stanice. 

 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na převod majetku a ukládá 

starostce podepsat tuto smlouvu “ - 12x pro, návrh byl přijat. 

 

6. Schválení strategického plánu obce – Program rozvoje obce 2019/2025 – dokument byl 

vypracován v souladu s metodikou MMR, včetně dotazníkového šetření. Je to dokument 

pro potřeby obce, který je potřeba pro přidělování dotací. Po schválení bude vyvěšen na 

webových stránkách obce. 

 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Strategický plán rozvoje obce“ - 12x pro, návrh byl 

přijat. 

7. Schválení OZV 3/2019 (poplatky ze psů) a OZV 4/2019 (poplatky z užívání veřejného 
prostranství) s platností od 1. 1. 2020 – místostarosta informoval zastupitele o legislativní 
změně zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Na základě této změny bylo nutné 
zcela přepracovat znění příslušných obecně závazných vyhlášek.  
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybitví 3/2019 o 
místním poplatku ze psů“ - 12x pro, návrh byl přijat. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybitví 4/2019 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství“ - 12x pro, návrh byl přijat. 
 

8. Informace o výstavbě v obci – na zasedání zastupitelstva obce byli pozváni zástupci firmy 
ZV Group, aby prezentovali svoji představu o připravované výstavbě v lokalitě za 
garážemi. Paní starostka seznámila přítomné s historickým vývojem v této záležitosti a 
krocích, které obec činí v současné době: 
 

 v roce 2008 se pozemek prodával včetně schválení územního plánu v této lokalitě 

se záměrem výstavby v obci. Z dnešního pohledu to tedy znamená, že o výstavbě 

se rozhodovalo již v roce 2008. Současné vedení obce tedy nastoupilo do 

rozjetého vlaku a naším cílem je co nejvíce mít kontrolu nad touto výstavbou, 

zajistit ochranu obecního majetku, zajistit co nejmenšího zásahu do života v obci 

při výstavbě i po ní (silnice, doprava, školka, škola, převzetí budoucích silnic, 

chodníků, kanalizace, VO, kontejnery atd..), 
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 v roce 2018 vlastník pozemků za garážemi odmítl nabídku obce na zpětné 

odkoupení. Na základě předchozích jednání s vlastníkem pozemků a s odvoláním 

na zpracovaný expertní posudek týkající se ceny bylo schváleno zrušení 

předkupního práva usnesením ZO č. 6 ze dne 25. 6. 2018, 

 jsme si vědomi velkého zásahu do naší obce i proto současné vedení obce učinilo 

kroky na odkup pozemků zpět. Bohužel developer nemá zájem pozemky prodat a 

ani cena pozemku by nebyla k odkupu reálná, 

 budeme dělat vše proto, abychom si pohlídali zmírnění věci spojené s výstavbou, 

 dokončuje se demografický průzkum obce (např. vývoj přistěhovaných obyvatel 

na život v obci) a zpracovává se dopravní studie na Sokolovskou ulici. 

 

Poté již zástupci firmy ZV Group představili své představy o výstavbě, promítli 

prezentaci grafických návrhů a zodpověděli přítomným své dotazy a připomínky. 

 
9. Různé 

 

 pokračují práce na opravách dlažeb a chodníků, 

 úprava směrování a značení k LDN bylo provedena, 

 místostarosta Ing. Lupínek informoval o provedené realizace výměny kontejnerů 
a o záměru optimalizace počtů kontejnerů na směsný komunální odpad, 

 bylo provedeno čištění cca 200 ks kanálových vpustí, 

 CEE logistik – opraví přístřešek na kontejnery dle domluvy, 

 proběhla kontrola z ÚP na VPP – vše v naprostém pořádku, 

 na pozici referenta státní správy a samosprávy nastoupila od 1. 12. 2019  
p. Stanislava Zdarsová. Pracovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou jednoho 
roku se zkušební dobou tři měsíce, 

 Vak Pardubice oznámil od 1. 1. 2020 zdražení vodného 41,66 + DPH, stočného 
44,00 +DPH pro své odběratele, 

 místostarosta Ing. Lupínek informoval o jednání s městskou policí o možnostech 
řešení „sběračů odpadků“ a připravovaných krocích k řešení odstranění vraku 
návěsu kamiónu na veřejném prostranství vedle domu č. p. 18 ve Veverkově ulici, 

 Ing. Horník informoval o krocích, které učinil směrem ke směně pozemků s Lesy 
ČR, 

 obec obdržela dotaci ve výši 35.344,- Kč z MAS Bohdanečsko na nákup sekačky. 
 

Na závěr jednání zastupitelstva poděkovala paní starostka všem za odvedenou práci a 
popřála všem klidné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok. 
 
Jednání zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 9. 12. 2019 v 19:00. 
 
Zápis byl vyhotoven 11. 12. 2019. 

 

…………………………………     ………………………………. 

                    starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 9. 12. 2019 

 

Zastupitelstvo obce 

 

 

2019/8/1 schvaluje navržený program, 

2019/8/2 schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2019,  

2019/8/3 schvaluje Rozpočet Obce Rybitví na rok 2020, 

2019/8/4 smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2020, 

2019/8/5 schvaluje uzavření darovací smlouvy na převod majetku a ukládá starostce 

podepsat tuto smlouvu, 

2019/8/6 schvaluje Strategický plán rozvoje obce, 

2019/8/7 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybitví 3/2019 o místním poplatku 

ze psů, 

2019/8/8 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybitví 4/2019 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství. 

 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 


