Zápis č. 6/2019 z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 16. 9. 2019

Přítomni:

13 zastupitelů dle prezenční listiny, nepřítomna p. Hubáčková

Ověřovatelé zápisu: p. Hojsák, Ing. Tvrdý
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 Pasportu místních komunikací
2. Různé
3. Diskuze
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 13x pro, návrh byl přijat.
1. Schválení Pasportu místních komunikací – Ing. Horník zpracoval a předložil zastupitelům
ke schválení Pasport místních komunikací, vysvětlil základní body tohoto dokumentu, je
to výchozí dokument pro veškeré akce, související s komunikacemi, např. údržbou nebo
při jednáních ohledně převodu komunikací do majetku obce. Jako důležité vyzdvihl
celkové délky komunikací – silnice 8,4 km a chodníky 4,8 km. Po dokončení všech
procesních záležitostech bude dokument přístupný v elektronické podobě na webových
stránkách obce. Starosta poděkovala Ing. Horníkovi za odvedenou práci.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Pasport místních komunikací a pověřuje Ing. Horníka k
podání žádosti o zatřídění místních komunikací dle pasportu na příslušný silniční správní
úřad“ – 13x pro, návrh byl přijat.
2. Různé






Ing. Lupínek - informace o výpovědi od O2 – veřejný telefonní automat před OÚ
k 31. 12. 2019 – v současnosti řešíme, jakým způsobem zajistit povinnosti
ohlašovny požáru a úpravu Požárního řádu obce,
Ing. Lupínek – uvítací cedule Rybitví + dopravní značka Zákaz podomního prodeje
– s PČR řešíme škodu po posprejování, vyčíslená škoda 4.800,- Kč. Zároveň
s nákupem nových cedulí budou cedule přemístěny ze silnice III/32225 do ulice
Čapkova, neboť současné umístění je na cizím pozemku a majitel požaduje
nájemné (Pardubický kraj + SÚS Pardubice),
domluva s hasiči L. B. - 2x stříkali silnice v Rybitví (tropy),
vypůjčování pivních setů od L. B. - na čarodějnice a ukončení s létem i na dále si je
budeme moc vypůjčovat na naše obecní akce (recipročně jim je přes zimu
opravíme)
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Synthesia, a.s. – dohoda o spolupráci - ZŠ, MŠ sportoviště atd.,
12. 8. proběhlo pravidelné každoroční setkání v senior centru,
bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření ke zpracování strategického plánu obce,
nyní dopracováváme náměty (dle navrhovaných investic) na postupné realizace v
součinnosti s dotačními tituly, po finalizaci dokumentu bude přístupný
v elektronické podobě na webových stránkách obce,
je dokončena kompletní projektová dokumentaci na OÚ. Po zveřejnění výzvy
z MMR opět podáme žádost na dotaci,
Ing. Lupínek – místostarosta informoval zastupitele o příznivé tendenci třídění
odpadů v obci,
Ing. Lupínek – BIO popelnice - připomněl občanům, že každý účastník projektu
má nárok na 50 kg kompostu zdarma. Toto množství si může vyzvednout v areálu
kompostárny v Dražkovicích,
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,
rekonstrukce WC v ZŠ je hotova, veliká spokojenost s výsledkem, 17. 9. bude
kolaudace invalidního WC,
Mgr. Pražanová – informace o plánovaném vydání časopisu,
starostka informovala o dotacích v souladu s požadavky občanů v dotazníkovém
šetření, nastavený proces - Strategický plán -> projekty - > žádosti -> realizace
 národní dotace – obecní úřad, Efekt osvětlení (výměna za LED světla)
 kraj Pardubice – obnova venkova, sportoviště, cestovní ruch
 MaS – podaná žádost na sekačku
 Svazek obcí Bohdanečsko – obnova venkova











ZV Group s.r.o. – informace o plánované výstavbě v lokalitě Kocmoud – starostka
informovala přítomné o zadaných studiích – dopravní zatížení, demografická
studie a o podmínkách, za kterých dáme projektu výstavby souhlas,
probíhá zpracování projektu dopravní značení (Veverkova, Černá u Bohdanče,
LDN),
jednání s odbornicí, co se týče zeleně v obci či nové výsadby,
rozjednán pasport budovy ZŠ (na základě různých zjištění při rekonstrukci WC)
nutná statika a podklady k opravám budovy ZŠ + tělocvičny (dle důležitosti),
plot mezi ZŠ a fotbalovým hřištěm - zatím je v procesu vykácení potřebných
dřevin a nyní je to ve zpracování cenové nabídky,
proběhla návštěva na OÚ - radní Pardubického kraje - p. René Živný, gesce
cestovní ruch a sport, využití možných dotačních titulů
CEE logistik – souhlas ke stavebním úpravám, od nás prosba k opravení přístřešku
popelnic,
Ing. Horník – informoval o proběhlé schůzce s Ing. Kvašem,

17:55 jednání zastupitelstva opustil p. Černý, od této chvíle hlasuje 12 zastupitelů
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žádost o výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ - ředitelka ZŠ a MŠ požádala o
schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách MŠ, konkrétně - Berušky 25 a
Rybičky 25. Toto navýšení nebude mít žádný vliv na kvalitu výuky a je v souladu se
všemi normami.
Hlasování o návrhu: "ZO schvaluje žádost o výjimku z nejvyššího počtu žáků
ve třídách MŠ" - 12x pro, návrh byl přijat,



starostka informovala o auditu hospodaření, který proběhl 11. 9. 2019 v pořádku
a bez zjištěných závad. Starostka děkuje ekonomovi obce a finančnímu výboru za
odvedenou práci,





termín dalšího zastupitelstva bude 14. 10. 2019 od 17:00 hod,
p. Kopecký – úklid chodníků v ulici Sokolovská – bude řešeno,
p. Kopecký – cena čipování psů - obec zajistila veterináře a dohodla cenu čipování
při současné vakcinaci proti vzteklině, jiné varianty si musí chovatel dohodnout
samostatně,
Mgr. Hujerová – informace o činnosti školy + pozvánka na prohlídku školy 14. 10.
2019 od 16:00 pro zastupitele,
Mgr. Pipková – pozvánka na lampionový průvod 11. 11. 2019




Jednání zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 16. 9. 2019 v 18:40.
Zápis byl vyhotoven 17. 9. 2019.

…………………………………
starostka obce

……………………………….
ověřovatelé
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Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 16. 9. 2019

Zastupitelstvo obce

2019/6/1 schvaluje navržený program,
2019/6/2 schvaluje Pasport místních komunikací a pověřuje Ing. Horníka k podání
žádosti o zatřídění místních komunikací dle pasportu na příslušný silniční
správní úřad,
2019/6/3 schvaluje žádost o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách MŠ.

…………………………………
starostka obce

……………………………….
ověřovatelé
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