Zápis č. 3/2020 z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 8. 6. 2020

Přítomni:

14 zastupitelů dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: p. Bělunková, 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.
Starostka obce navrhla doplnění programu o body



bod č. 9 - Zařazení území obce Rybitví do územní působnosti MAS Bohdanečsko na
programové období 2021-2027
bod č. 10 - Podpora obce – COVID-19

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení závěrečného účtu obce Rybitví za rok 2019 sestavený ke dni 31. 12. 2019
Schválení řádné účetní závěrky obce
Schválení řádné účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Rybitví
Rozpočtová změna č. 2/2020
Nájemní smlouva o užívání pozemků – Lesy České republiky, s. p.
Schválení opravy oplocení mezi ZŠ a fotbalovým hřištěm
Schválení výměny osvětlení v tělocvičně
Schválení zástupce obce na valnou hromadu VaK Pardubice, a.s. a schválení nových
stanov VaK Pardubice, a.s.
9. Zařazení území obce Rybitví do územní působnosti MAS Bohdanečsko na programové
období 2021-2027
10. Podpora obce – COVID-19
11. Různé
12. Diskuze
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 14x pro, návrh byl přijat.
1. Schválení závěrečného účtu obce Rybitví za rok 2019 sestavený ke dni 31. 12. 2019 předsedkyně finančního výboru přednesla ke schválení závěrečný účet obce Rybitví, který
byl zveřejněn společně se Zprávou Pardubického kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 na úřední desce obce od 19. 5. 2020. Přezkoumání
hospodaření proběhlo ve dnech 11. 9. 2019 a 15. 5 2020. Zastupitelstvo obce tuto
záležitost projednalo.
Hlasování o návrhu: „ZO vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a zprávou
o přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad“ – 14x pro, návrh byl přijat.
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2. Schválení řádné účetní závěrky obce - předsedkyně finančního výboru předložila žádost
k projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, sestavenou k 31. 12. 2019.
Zastupitelstvo obce tuto záležitost projednalo.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje řádnou účetní závěrku obce za rok 2019 a schvaluje
výsledek hospodaření ve výši 9.382.902,97 Kč.“ – 14x pro, návrh byl přijat.
O uvedené skutečnosti bude vyhotoven „Protokol schválení řádné účetní závěrky“, který
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
3. Schválení řádné účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Rybitví - starostka obce předložila žádost
ředitelky ZŠ a MŠ Rybitví o projednání a schválení řádné účetní závěrky PO za rok 2019
sestavenou k 31. 12. 2019. Dále seznámila s výsledkem hospodaření PO. Tato žádost byla
projednána s předsedkyní finančního výboru a finančním výborem. Zastupitelstvo obce
tuto záležitost projednalo.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje řádnou účetní závěrku Základní školy a mateřské školy
Rybitví za rok 2019 a dále schvaluje výsledek hospodaření PO ve výši 270.466,01 Kč a
hospodářský výsledek z hospodářské činnosti (kroužky) ve výši 994,20 Kč. Na základě
žádosti schvaluje převod částky 40.000,- Kč do rezervního fondu školy, zbývající finanční
prostředky ve výši 231.460,21 Kč budou převedeny na základní běžný účet obce Rybitví“
– 14x pro, návrh byl přijat.
O uvedené skutečnosti bude vyhotoven „Protokol schválení řádné účetní závěrky“, který
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
4. Rozpočtová změna č. 2/2020 – předsedkyně finančního výboru Mgr. Zabranská předložila
návrh rozpočtové změny, vysvětlila jednotlivé položky a požádala o schválení návrhu.
Návrh rozpočtové změny je přílohou tohoto zápisu. V tomto bodu seznámil ekonom obce
zastupitele s odhadem finančních dopadů koronavirové krize.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020“ – 14x pro, návrh byl
přijat.
5. Nájemní smlouva o užívání pozemků – Lesy České republiky, s. p. – předseda stavebního
výboru Ing. Horník seznámil zastupitele se zněním nájemní smlouvy č. 2/2020/St, jedná
se o pozemky pod budovou školy a přilehlého okolí, celkem 1272 m 2, výše ročního nájmu
je 12.171,- Kč.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje nájemní smlouvu o užívání pozemků uzavřenou s Lesy
České republiky, s. p. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy“ – 14x pro, návrh
byl přijat.
6. Schválení opravy oplocení mezi ZŠ a fotbalovým hřištěm - místostarosta obce seznámil
zastupitele s výsledkem výběru dodavatele díla, jako nejvýhodnější byla vybrána firma
LZ Stavby a demolice s.r.o., která podala nabídku ve výši 123.161,-Kč bez DPH. Po krátké
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diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje opravu oplocení mezi ZŠ a fotbalovým hřištěm firmou
LZ Stavby a demolice s.r.o. ve výši 123 161,-Kč bez DPH a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy o dílo“ – 14x pro, návrh byl přijat.
7. Schválení výměny osvětlení v tělocvičně - místostarosta obce seznámil zastupitele
s výsledkem výběru dodavatele díla, jako nejvýhodnější byla vybrána firma
Elprom spol. s.r.o, která podala nabídku ve výši 119.048,-Kč bez DPH. Po krátké diskusi
bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje výměnu osvětlení v tělocvičně firmou
Elprom spol. s.r.o. ve výši 119 048,-Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy o dílo“ – 14x pro, návrh byl přijat.
8. Schválení zástupce obce na valnou hromadu VaK Pardubice a schválení nových stanov
VaK Pardubice – místostarosta obce navrhl delegaci starostky jako zástupce obce na
valnou hromadu společnosti, kde se bude mimo jiné projednávat i změna stanov
společnosti a požádal zastupitele o schválení. Starostka delegaci přijímá.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje delegaci starostky Bc. Evy Šmeralové jako zástupce
obce Rybitví na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
konanou dne 22. 6. 2020 a zároveň souhlasí se schválením nových stanov.“ – 14x pro,
návrh byl přijat.
9. Zařazení území obce Rybitví do územní působnosti MAS Bohdanečsko na programové
období 2021-2027 – jedná se o prodloužení stávajícího zařazení obce na další období.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje zařazení území obce Rybitví do územní působnosti
MAS Bohdanečsko na programové období 2021-2027“ – 14x pro, návrh byl přijat.
10. Podpora obce – COVID-19 – v souvislosti s důsledky opatření (uzavření provozoven
vybraných poskytovatelů služeb) se zastupitelé zabývali možnostmi finančních
kompenzací, po diskusi se shodli na odpuštění částky ve výši dvou měsíčních nájmů
formou dodatku ke smlouvě u následujících nájemců a bylo přistoupeno k hlasování.
Stejný závěr přineslo i jednání FV. Celkový finanční dopad pro obec bude 29.508,- Kč.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje dodatky ke smlouvám o pronájmu nebytových prostor
těmto nájemníkům - Grof Lucie (Školní 126 - kosmetika, pedikúra), Berková Jana
(Činžovních domů 141 – pedikúra), Brtková Simona (Činžovních domů 141 – kadeřnictví),
Štěpánek Robert (U Stadionu 200 – restaurace) a Růžičková Kateřina (Sokolovská 149 –
restaurace) - nájemné za měsíce červenec a srpen roku 2020 činí 0,- Kč, ostatní ujednání
smlouvy zůstávají beze změny a pověřuje starostku obce k podpisům těchto dodatků.“ –
14x pro, návrh byl přijat.
11. Různé


místostarosta Ing. Lupínek informoval o výsledcích snímání fotopasti – byly
pořízeny záznamy vozidel, které projíždějí lesem a řidiči, kteří poškozují a odvalují
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betonové zábrany. Vlastníkům vozidel byly zaslány výzvy k podání vysvětlení na
oddělení MPLB, dne 16. 6. se k podání vysvětlení dostaví dva vlastníci vozidel.
Dále seznámil zastupitele s výsledky činnosti MPLB – citováno ze zprávy:
„Od 16. 3. 2020 do 4. 6. 2020 bylo v katastru obce Rybitví zjištěno a v příkazním
řízení projednáno 118 přestupků, 11 přestupků bylo předáno správnímu orgánu,
např. 1x občanské soužití, 2x neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu
pravomoci, 1x znečištění veřejného prostranství-výlep plakátů, 23x překročení
nejvyšší povolené rychlosti v obci nad 20km/h, 60x překročení nejvyšší povolené
rychlosti v obci do 20km/h, 2x cyklostezka + 2x předvolání provozovatele vozidla,
přestupky fyzických a právnických osob ve spojitosti s opatřeními proti šíření
onemocnění COVID 19. MPLB vysledovala a zasadila se o prověření podezření na
varnu pervitinu v Rybitví, následné odhalení varny, spolupráce s vyšetřovateli
SKPV a Celní správou, osobní účast při zadržení podezřelého a domovní prohlídce,
technická výpomoc s hasiči LB při transportu osoby, záchrana života, sběr
zdravotnického toxického materiálu, převoz agresivní podnapilé osoby na PAZS,
3x zadržení pachatele TČ.“
Dále informovala starostka Bc. Šmeralová














dotace o které jsme si požádali z Pardubického kraje pro obce, Regionálního
svazku obcí, MAS Bohdanečsko – bohužel byly pozastaveny v souvislostí s krizí
COVID-19,
podařilo se získat dotace pro TJ Jiskru Rybitví na činnost ve výši 10.000,- Kč,
zkuste se zamyslet, kdo by mohl pokračovat v práci kronikáře,
proběhl nákup nové sekačky Rider, důvody byly projednány na minulé poradě a
zároveň se podařil odkup staré sekačky za vyšší cenu, než nám nabízela
Husqvarna,
je hotový pasport veřejného osvětlení v obci, včetně zanesení do mapové
aplikace obce a předáno i záchranným složkám. Děkuji místostarostovi a Ing.
Horníkovi. Pasport je potřeba také na podání žádosti o dotaci na modernizaci VO,
po posledním jednání v Praze mě kontaktoval ředitel AVE CZ a uskutečnila se
1. 4. 2020 na OÚ schůzka. Za obec starostka, Ing. Horník a místostarosta. Téma
možného odkupu spalovny od firmy AVE CZ. Firma již změnila záměr a nechce
spalovnu prodat. Udělali jsme i místní šetření, kde jsme jim konkrétně ukázali
problémy, které nás tíží. Mají zájem řešit naše připomínky směrem k obci, jako je
doprava, životní prostředí, atd. Vzali si od nás podněty a pokusí se vyjádřit,
nyní stávající stav EIA – Ing. Horník – v současné době je žádost vrácena AVE CZ
k dopracování,
je zpracovaná dopravní studie ohledně výstavby pro naši obec s výsledkem, že
silnice Sokolovská kapacitně zvládne nárůst dopravy z nové výstavby,
informace ohledně COVID-19 a podpory obce - velká solidarita občanů, kteří šili
roušky, roznášeli a nabízeli svoji pomoc směrem k nákupu pro občany, obec
zajistila materiál na šití roušek, dezinfekci, zajistila jejich distribuci a zajišťovala
nákup potravin pro občany, zastupitelé velice děkují všem za pomoc,
opět budeme vydávat časopis, odpovědná osoba Mgr. Pražanová,
proběhlo jednání s SK EKO ohledně možného vybudování železnice do
průmyslové oblasti a možného přemístění sídla firmy na území obce Rybitví,
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p. XXX po výpovědi předala byt, dále podepsala prohlášení o uznání dluhu
s termínem splacení do 31. 12. 2020. Byt projde rekonstrukcí – původní rozvody
vody, kanalizace a elektřiny. Jak již jsem zmiňovala byt i po p. XXX, kde nás čeká to
samé (vše původní), byty chci nadále využít pro potřeby obce. Nabídla jsem p.
ředitelce ZŠ jako benefit při výběrových řízeních na učitele, kuchařky atd. Vždy
bude sepsaná smlouvy na dobu určitou po dobu pracovního poměru,
volby do Kraje proběhnou 2. 10. - 3. 10. 2020,
chtěla bych uskutečnit co nejvíc akci podporové obcí (Nejrychlejší Rybitvák,
Loučení s létem, atd.),
v ZŠ probíhají úpravy (opravy dle pasportu budovy, rekonstrukce dvou tříd,
přemístění šaten do sklepa, vybudování prádelny, vybudování spisovny),
Mgr. Hujerová informovala o činnosti ZŠ a MŠ,
P. Livorová – dotaz na třídění plechovek, místostarosta sdělil, že jedno sběrné
místo je na sběrném dvoře a za školní jídelnou je od ledna kontejner na drobné
kovy,
Ing. Horník informoval zastupitele o plánované výzvě majitelům garáží na
pozemcích ve vlastnictví obce.

Jednání zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 8. 6. 2020 v 19:20
Zápis byl vyhotoven 11. 6. 2020.

…………………………………

……………………………….

starostka obce

ověřovatelé
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Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 8. 6. 2020

Zastupitelstvo obce

2020/3/1 schvaluje navržený program,
2020/3/2 vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a zprávou o přezkoumání
hospodaření za rok 2019 bez výhrad,
2020/3/3 schvaluje řádnou účetní závěrku obce za rok 2019 a schvaluje výsledek
hospodaření ve výši 9.382.902,97 Kč,
2020/3/4 schvaluje řádnou účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Rybitví za rok
2019 a dále schvaluje výsledek hospodaření PO ve výši 270.466,01 Kč a
hospodářský výsledek z hospodářské činnosti (kroužky) ve výši 994,20 Kč. Na
základě žádosti schvaluje převod částky 40.000,- Kč do rezervního fondu školy,
zbývající finanční prostředky ve výši 231.460,21 Kč budou převedeny na
základní běžný účet obce Rybitví,
2020/3/5 schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020,
2020/3/6 schvaluje nájemní smlouvu o užívání pozemků uzavřenou s Lesy České
republiky, s. p. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy,
2020/3/7 schvaluje opravu oplocení mezi ZŠ a fotbalovým hřištěm firmou LZ Stavby a
demolice s.r.o. ve výši 123 161,-Kč bez DPH a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy o dílo,
2020/3/8 schvaluje výměnu osvětlení v tělocvičně firmou
Elprom spol. s.r.o. ve výši 119 048,-Kč bez DPH a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy o dílo,
2020/3/9 schvaluje delegaci starostky Bc. Evy Šmeralové jako zástupce obce Rybitví na
Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., konanou
dne 22. 6. 2020 a zároveň souhlasí se schválením nových stanov
2020/3/10 schvaluje zařazení území obce Rybitví do územní působnosti MAS
Bohdanečsko na programové období 2021-2027,
2020/3/11 schvaluje dodatky ke smlouvám o pronájmu nebytových prostor těmto
nájemníkům - Grof Lucie (Školní 126 - kosmetika, pedikúra), Berková Jana
(Činžovních domů 141 – pedikúra), Brtková Simona (Činžovních domů 141 –
kadeřnictví), Štěpánek Robert (U Stadionu 200 – restaurace) a Růžičková
Kateřina (Sokolovská 149 – restaurace) - nájemné za měsíce červenec a srpen
roku 2020 činí 0,- Kč, ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny a
pověřuje starostku obce k podpisům těchto dodatků.

…………………………………
starostka obce

……………………………….
ověřovatelé
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