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Zápis č. 1/2020 z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 20. 1. 2020 

 

Přítomni: 14 zastupitelů dle prezenční listiny 

Ověřovatelé zápisu: p. Hubáčková, p. Pejřimovská 

 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. 

Navržený program: 

1. Schválení měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o obcích) 

2. Rozpočtová změna č. 1/2020 
3. Nájemní smlouva o užívání pozemků uzavřená s Lesy ČR, s. p. 
4. Různé 
5. Diskuze 

 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 14x pro, návrh byl přijat. 

 

1. Schválení měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích) – na základě nařízení vlády č. 338/2019 Sb. se zvyšuje výše maximálních 

odměn neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 10% oproti 

předchozí právní úpravě. Starostka obce přednesla návrh na navýšení měsíčních odměn 

neuvolněných členů Zastupitelstva obce Rybitví od 1. 2. 2020 též o 10% a to konkrétně 

takto - místostarosta: 20.900,-Kč, předseda výboru: 2.750,- Kč, člen výboru: 1.320,- Kč a 

člen zastupitelstva: 550,- Kč. Částky za jednotlivé funkce se nesčítají, vyplácí se odměna 

za nejvyšší vykonávanou funkci. 

 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navýšení měsíčních odměn za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 2. 2020 o 10% dle předloženého návrhu“ - 13x 

pro, 1 x se zdržel, návrh byl přijat. 

 

2. Rozpočtová změna č. 1/2020 – 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. 1/2020“ – 14x pro, návrh byl 
přijat. 
 

3. Nájemní smlouva o užívání pozemků uzavřená s Lesy ČR, s. p. – předseda stavebního 

výboru Ing. Horník seznámil zastupitele s návrhem nájemní smlouvy o užívání pozemků, 

které jsou v majetku společnosti Lesy ČR, s. p. Jedná se o pozemky ve Školní ulici. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že částky nájemného neodpovídají představám obce, nebylo 

doporučeno její schválení a budeme dále jednat o ceně nájemného a převodech 

pozemků do majetku obce. 

 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje nájemní smlouvu o užívání pozemků uzavřenou s Lesy 

ČR, s. p.“ – 14x proti, návrh nebyl přijat. 

 

Hlasování o návrhu: „ZO pověřuje starostku obce a Ing. Horníka k jednání s Lesy ČR, s. p. 

ohledně nájemní smlouvy o užívání pozemků a jejich převedení do majetku obce“ – 14x 

pro, návrh byl přijat. 

 

 
4. Různé 

 

 místostarosta Ing. Lupínek informoval o nových odpadových nádobách – 
kontejner na kovy a dvě nádoby na jedlý olej budou přistaveny v průběhu ledna, 
konkrétní umístění bude upřesněno, 

 místostarosta Ing. Lupínek informoval o koupi fotopasti, 

 starostka seznámila zastupitele s konečnou verzí demografické studie, tato studie 
bude umístěna na web obce, 

 v souvislosti s relativně vysokým počtem exekucí občanů obce bychom rádi 
upozornili na možnost kontaktovat sociálního pracovníka při MěÚ Lázně 
Bohdaneč, více informací na webu obce, 

 Mgr. Pipková zve všechny na karneval, který se bude konat 15. 3. 2020. 
 
 
Jednání zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 20. 1. 2020 v 18:20 
 
Zápis byl vyhotoven 22. 1. 2020. 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 20. 1. 2020 

 

Zastupitelstvo obce 

 

 

2020/1/1 schvaluje navržený program, 

2020/1/2 schvaluje navýšení měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva od 1. 2. 2020 o 10% dle předloženého návrhu,  

2020/1/3 schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2020, 

2020/1/4 pověřuje starostku obce a Ing. Horníka k jednání s Lesy ČR, s. p. ohledně 

nájemní smlouvy o užívání pozemků a jejich převedení do majetku obce. 

 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 


