Zápis č. 3/2019 z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 15. 4. 2019

Přítomni:

13 zastupitelů dle prezenční listiny, omluvena Mgr. Pipková

Ověřovatelé zápisu: p. Naděžda Hubáčková, p. Petr Vlk
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. Úprava projektové dokumentace „Revitalizace objektu obecního úřadu v obci Rybitví“
2. Stavební úpravy a přístavba obecního domu v Rybitví – podání žádostí o dotaci
na OPŽP
3. Různé
4. Diskuze
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 13x pro, návrh byl přijat.
1. Úprava projektové dokumentace „Revitalizace objektu obecního úřadu v obci Rybitví“ –
na základě jednání s projektovou kanceláří bylo zjištěno, že není v projektu zahrnuta
rekonstrukce OÚ jakožto vnitřních prostorů (zasedací místnosti, obřadní síň, kanceláře),
bylo navrženo, aby se projekt doplnil o chybějící části.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje zpracování změn v projektové dokumentaci
„Revitalizace objektu obecního úřadu v obci Rybitví“ dodavatelem Profesionálové, a.s.
v celkové výši 62 500,-Kč bez DPH a pověřuje starostku obce Rybitví o podepsání
objednávky č. OB 1942714098“ – 12x pro, 1x se zdržel, návrh byl přijat.
2. Stavební úpravy a přístavba obecního domu v Rybitví – podání žádostí o dotaci na OPŽP
Byly předloženy ke schválení dvě žádosti o dotace:
Celkové náklady na projekt s projektovou dokumentací budou řádově 25 mil Kč a žádost
o dotaci bude ve výši 2,1 mil Kč. Náklady na administraci žádosti budou:


zpracování, kompletace a podání žádosti o dotaci – 10 000,-Kč



odměna za úspěšné získání dotace a vedení projektu – 4,5 % z přiznané dotace



dotační management – čerpání a vyúčtování dotace – 30 000,- Kč (pouze při
získání dotace

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy a
přístavba obecního domu v Rybitví “ z vyhlášené výzvy OPŽP – výzva č. 121 Prioritní osa
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie (Aktivita 5. 1. a – Snížit energetickou náročnost veřejné budovy) prostřednictvím
firmy Profesionálové, a.s. IČO: 288 06 123“ – 13x pro, návrh byl přijat.

Celkové náklady na projekt s projektovou dokumentací budou řádově 25 mil Kč a žádost
o dotaci bude ve výši 1 mil Kč. Náklady na administraci žádosti budou:


zpracování, kompletace a podání žádosti o dotaci – 10 000,-Kč



odměna za úspěšné získání dotace a vedení projektu – 4,5 % z přiznané dotace



dotační management – čerpání a vyúčtování dotace – 30 000,- Kč (pouze při
získání dotace

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy a
přístavba obecního domu v Rybitví “ z vyhlášené výzvy OPŽP – výzva č. 121 Prioritní osa
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie (Aktivita 5. 1. b – Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního
tepla) prostřednictvím firmy Profesionálové, a.s. IČO: 288 06 123“ – 13x pro, návrh byl
přijat.
Zastupitelstvo obce schválilo podání obou žádostí, ale tyto žádosti budou podány až
v případě, že dostaneme dotaci na tuto akci z MMR.
3. Různé


informace ohledně podané žádosti na MMR – podáno 725 žádostí 100 mil
alokovaných peněz ale žádost na 2,5 miliardy. Rozhodnutí by mělo být do konce
května 2019.



informace ohledně dopravy – bylo zahájeno jednání o projektech na úpravy
dopravního značení v obci (Veverkova ulice 30 km rychlost, LDN, přechody
u zastávek č. 18, 50 km rychlost směr Černá u Bohdanče atd.) a dále jednání
o projektu na vybudování nástupišť na zastávce Rybitví, léčebna)



bylo zahájeno společné územní řízení – Stavební povelení na OÚ



informace o zahájení zpracování strategického plánu obce (firma Abc dotace) –
bude stanovena komise



zajišťuje se úprava rozvodů elektřiny pro připojení myčky ve škole



dodělání odtahu par z konvektomatu - cenovou nabídku na 51 000,-Kč, zatím se
realizovat nebude



informace o navýšení počtu míst pro umístění igelitových pytlíků na exkrementy
u odpadkových košů – prozatím 5 ks



p. Horníková bude centralizovat všechny stavební věci dohromady a od toho se
budeme odrážet směrem k pasportu budov



pravidelné schůzky (1x měsíčně) s městskou policii L.B. – na starosti Ing. Lupínek,
podněty k němu



jednání s Ing. Horníkem na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
ohledně převodů bezúplatně pozemků, popřípadě odkup. Zadarmo nám
převedou chodníky a silnice a k ostatním se vyjádří podle naší využitelnosti
směrem k veřejnosti. Příslib do 1 roku.



od 1. 4. je údržba přímo v podřízenosti starostky obce, v dubnu bylo zažádáno
na ÚP o 3 zaměstnance na pomocné úklidové práce. Stávající zaměstnanci mají
rozdělené budovy a území a každý si za tyto úseky zodpovídá, jejich pracovní
doba byla stanovena na 7:00 – 15:30 hodin



senioři děkují za podporu zastupitelů ohledně příspěvku na MHD



Mgr. Hujerová informovala o dění ve škole
 tři nové učitelky pro ZŠ, hledá se pedagog Ma-Fy na půl úvazku
 zápis do 1. třídy – cca 15 žáků
 16. 5. – květnové zpívání



7. 5. – soutěž o nejrychlejšího Rybitváka



Ing. Horník – informace o podaném odvolání ve věci „Spalovna nebezpečných a
ostatních odpadů v Rybitví

Jednání zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 15. 4. 2019 v 17:50
Zápis byl vyhotoven 18. 4. 2019

…………………………………
starostka obce

……………………………….
ověřovatelé

Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 15. 4. 2019

Zastupitelstvo obce
schvaluje:
2019/3/1 navržený program,
2019/3/2 zpracování změn v projektové dokumentaci „Revitalizace objektu obecního
úřadu v obci Rybitví“ dodavatelem Profesionálové, a.s. v celkové výši
62 500,-Kč bez DPH a pověřuje starostku obce Rybitví o podepsání objednávky
č. OB 1942714098,
2019/3/3 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy a přístavba
obecního domu v Rybitví “ z vyhlášené výzvy OPŽP – výzva č. 121 Prioritní osa
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie (Aktivita 5. 1. a – Snížit energetickou náročnost
veřejné budovy) prostřednictvím firmy Profesionálové, a.s. IČO: 288 06 123,
2019/3/4 podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy a přístavba obecního domu v
Rybitví “ z vyhlášené výzvy OPŽP – výzva č. 121 Prioritní osa 5.1 Snížit
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie (Aktivita 5. 1. b – Instalace systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla) prostřednictvím firmy Profesionálové, a.s. IČO: 288 06 123.

…………………………………
starostka obce

……………………………….
ověřovatelé

