Zápis č. 4/2020 z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 7. 9. 2020

Přítomni:

13 zastupitelů dle prezenční listiny, omluven p. Hojsák

Ověřovatelé zápisu: p. Hlaváčková, Ing. Horník
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozpočtové opatření č. 3/2020
Schválení Smlouvy o poskytnutí finančního daru z Pardubického kraje
Schválení Smlouvy na přidělení individuální dotace z Pardubického kraje
Schválení Smluv na přidělení příspěvků ze záštity 1. náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka
Nájemní smlouva o užívání pozemků – Lesy České republiky, s. p.
Schválení návrhu změny Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko
Různé
Diskuze

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 13x pro, návrh byl přijat.
1. Rozpočtové opatření č. 3/2020 – předsedkyně finančního výboru Mgr. Zabranská
předložila návrh rozpočtové změny, vysvětlila jednotlivé položky a požádala o schválení
návrhu. Návrh rozpočtového opatření je přílohou tohoto zápisu. V tomto bodu seznámil
ekonom obce zastupitele s odhadem finančních dopadů koronavirové krize.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020“ – 13x pro, návrh byl
přijat.
2. Schválení Smlouvy o poskytnutí finančního daru z Pardubického kraje - podali jsme na
Pardubický kraj žádost o poskytnutí daru v rámci způsobených škod při přívalových
deštích, žádost byla úspěšná, bylo nám přiděleno 100 000,- Kč. Všechny finanční
prostředky využijeme na odstranění škod (výmalba, podlahové krytiny, vyčištění
polstrovaných židlí – plíseň), nákup nových čerpadel ZŠ, MŠ a vysoušečů vlhkosti
v budovách.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru z Pardubického
kraje ve výši 100 000,- Kč“ – 13x pro, návrh byl přijat.

3. Schválení Smlouvy na přidělení individuální dotace z Pardubického kraje - i přes
neposkytnutou dotaci v minulosti při COVIDU jsme podali žádost o poskytnutí
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individuální dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit z Pardubického kraje v gesci
p. Živného na výměnu oplocení sportovního areálu a bylo nám přiděleno 100 000,- Kč.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace v oblasti
sportu a volnočasových aktivit z Pardubického kraje ve výši 100 000,- Kč“ – 13x pro,
návrh byl přijat.
4. Schválení Smluv na přidělení příspěvků ze záštity 1. náměstka hejtmana Pardubického
kraje Romana Línka – podali jsme žádost o příspěvek ze záštity 1. náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka na realizaci obecních akcí pro veřejnost, konkrétně na
akce Loučení s létem a Nejrychlejší Rybitvák, a bylo nám přiděleno
15 000,- Kč.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. KH/20/23718
Příspěvek a záštita kanceláře hejtmana na realizaci obecních akcí v Rybitví ve výši
15.000,- Kč a to Loučení s létem – konané dne 5. 9. 2020 a akce Nejrychlejší Rybitvák,
konané 23. 9. 2020“ – 13x pro, návrh byl přijat.
5. Nájemní smlouva o užívání pozemků – Lesy České republiky, s. p. - předseda stavebního
výboru Ing. Horník seznámil zastupitele se zněním nájemních smluv, smlouvu
č. 2/2020/St jsme schvalovali, nicméně došlo k její úpravě ze strany vlastníka pozemků a
je potřeba schválit její upravené změní, jedná se o pozemky pod budovou školy a
přilehlého okolí. Smlouva č. 11/2020/St upravuje smluvní vztah k místním komunikacím,
chodníkům, parkovištím a zahrádkám.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje nájemní smlouvy č. 2/2020/St a č. 11/2020/St
o užívání pozemků uzavřenou s Lesy České republiky, s. p. a pověřuje starostku obce
k podpisu těchto smluv“ – 13x pro, návrh byl přijat.
6. Schválení návrhu změny Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko – Mgr. Zabranská
jako administrátorka svazku seznámila zastupitele se změnami ve stanovách RSOB a po
krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování:
Hlasování o návrhu: „ZO souhlasí se změnou Stanov RSOB“ – 13x pro, návrh byl přijat.
Dále Mgr. Zabranská seznámila zastupitele s činností svazku za rok 2019, závěrečným
účtem za rok 2019 a zprávou o činnosti RSOB. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na
vědomí.
7. Různé


ředitelka školy Mgr. Hujerová informovala zastupitele o akcích ZŠ a MŠ,

místostarosta Ing. Lupínek informoval



umístění fotopasti a vyhodnocením záznamů vozidel projíždějících lesem
v lokalitě za garážemi přineslo uspokojivé výsledky, viníci byli řešeni MPLB, budou
nakoupeny další fotopasti a umístěny na vytipovaná problémová místa,
od 1. 7. 2020 je možné do žlutých kontejnerů na plasty odkládat i drobný kovový
odpad (plechovky od nápojů, konzervy, …), ohledně komunálního odpadu
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apelujeme na občany, že kontejnery a popelnice jsou určené na běžný odpad
z domácnosti, nelze do nich a kolem nich odkládat nábytek, pneumatiky a další
objemný nebo nebezpečný odpad, na tyto druhy odpadů je zřízen sběrný dvůr,
byla dokončena výměna osvětlení v tělocvičně,
byl zhotoven nástřik vodorovných dopravních značek „Zóna 30“ v ulici Veverkova
a „50“ na silnici 32225/III,

dále informovala starostka Bc. Šmeralová


















projekt přemístění MŠ do ZŠ – zpracovaná projektová dokumentace, vydáno
stavební povolení, čekáme zhotovení rozpočtu, měl by být do dvou týdnů hotov,
poté bude svolána schůzka zastupitelů přímo v budově ZŠ,
stále hledáme, kdo by mohl pokračovat v práci kronikáře,
opět budeme vydávat časopis, koordinátorem bude Mgr. Pražanová,
volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou 2. 10. a 3. 10. 2020,
kandidatura starostky je pouze v podobě podpory kandidátů, kteří podporují naši
obec a v budoucnu by i nadále podporovali,
MHD č. 18 – proběhlo jednání na Dopravním podniku města Pardubic a.s.
ohledně jízdního řádu (doprava děti z Černé u Bohdanče do ZŠ a rozšíření počtu
autobusů.) Nyní je situace ovlivněna uzavřením silnice na Černou o Bohdanče,
zpracovává se dotazník z MMR – průzkum obcí, jaké máme potřeby, dle výsledků
se bude přihlížet na vypisování dotačních titulů v budoucnu (za naší obec budova
obecního úřad, přemístění MŠ do ZŠ, veřejné osvětlení),
14. 6. přívalový déšť – pomoc hasičů ze Srchu s odčerpáním vody v ulici
Palackého. Všechny dešťové kanály v té době byly vyčištěny, strouha byla
posekaná a vyčištěná. Kontrolou na místě bylo zjištěno, že přečerpávací stanice
jedou na plný výkon, ale nestačily příval vody přečerpávat. Voda byla přečerpána
do 20 minut. Ihned proběhla kontrola obecních budov. V ZŠ, MŠ, Senior centru
byla ve sklepních prostorách voda, která se ihned začala odčerpávat, aby byly co
nejmenší škody. Škody jsme následně uplatnili na pojišťovně,
byla provedena kontrola stromů a přistoupilo se ke kácení 18 bříz, další kácení
vytipovaných stromů proběhne před zimou, které nejsou nebezpečné, ale
v budoucnu by mohly být,
proběhlo jednání na Pardubickém kraji ohledně volné ubytovny v areálu SPŠ
Stavební -bylo nám přislíbeno, že PK nebude objekt nabízet k odprodeji
soukromému subjektu. Další jednání budou následovat po volbách. Snahou
jednání bude najít řešení pro jiné využití než k soukromé ubytovně,
jednání na MMP ohledně služby Senior taxi – připojení naší obce ke službám,
které má sjednané město Pardubice,
rozvázala jsem k 30. 6. 2020 smlouvu se správcem výměníkových stanic, tyto
činnosti budou smluvně zajištěny s jiným subjektem,
rozvázala jsem k 31. 12. 2020 smlouvu s firmou Iva Merklová na správu obecních
nemovitostí. Bude dělat pouze roční vyúčtování. Pronajatou kancelář bude mít
pouze do 31. 12. 2020 - nemají zájem o pokračování pronájmu. Údržbu majetku si
již děláme sami. Kontrolu plateb bude dělat ekonom v rámci své pracovní
smlouvy. Úspora vyčíslena na cca 25 000,- Kč ročně,
spalovna nebezpečných odpadů – Synthesia a.s. vypověděla smlouvy na odběr
energie od spalovny, firma AVE musí předělat projekt,
pokračuje rekonstrukce obecních bytů,
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při kontrole byla zjištěna neutěšená situace v obecním bytě v MŠ a dále
nepořádek ve sklepě, který byl následně vyklizen a nájemci odebrán pro potřeby
obce. Ve sklepě byla zjištěna a následně odstraněna závada na rozvodu vody.
Prostory se vysoušejí a celkově v MŠ je daleko menší vlhkost i ve zdivech,
po dohledání pozůstalých zesnulého nájemce obecního bytu v Senior centru byl
byt vyklizen, všechny nedoplatky byly zaplaceny a byt byl předán obci. Nyní
řešíme přidělení tohoto bytu,
řešení situace hromadění odpadků okolo rodinných domů nebo v bytech – dle
jednání s právníkem obec v této situaci bohužel nemůže nic udělat, řešením je
žaloba sousedů podle §1013 občanského zákoníku,
jednání s firmou CentralGlass – nový provoz na výrobu elektrolytu do autobaterií
v areálu SemtinZone, doprava bude řešena po železnici a firma projevila zájem
podporovat obec,
změna územního plánu č. 1b – stále v řešení,
jednání s firmou PlastPartner se sídlem v Rybitví – v rámci dobrých vztahů nám
zdarma vyrobí plastové zástěny pro ochranu volebních komisařů,
bylo schváleno vyúčtování dotace z MAS Bohdanečsko na pořízený rider,
jednání s architektkou ohledně výstavby v obci – projekt je ve fázi řešení
inženýrských síti,
plánované malování místností obecního úřadu,
dar od Synthesia, a.s. vy ve výši 10 000,- Kč využijeme pro Klub maminek,
dne 7. 9. 2020 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření za období 1. 1. 2020 až
7. 9. 2020, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Jednání zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 7. 9. 2020 v 19:50.
Zápis byl vyhotoven 11. 9. 2020.

…………………………………

……………………………….

starostka obce

ověřovatelé
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Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce Rybitví ze dne 7. 9. 2020

Zastupitelstvo obce

2020/4/1 schvaluje navržený program,
2020/4/2 schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020,
2020/4/3 schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru z Pardubického kraje ve výši
100 000,- Kč,
2020/4/4 schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu a
volnočasových aktivit z Pardubického kraje ve výši 100 000,- Kč,
2020/4/5 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. KH/20/23718 Příspěvek a záštita
kanceláře hejtmana na realizaci obecních akcí v Rybitví ve výši 15.000,- Kč a to
Loučení s létem – konané dne 5. 9. 2020 a akce Nejrychlejší Rybitvák, konané
23. 9. 2020,
2020/4/6 schvaluje nájemní smlouvy č. 2/2020/St a č. 11/2020/St o užívání pozemků
uzavřenou s Lesy České republiky, s. p. a pověřuje starostku obce k podpisu
těchto smluv,
2020/4/7 souhlasí se změnou Stanov RSOB.

…………………………………
starostka obce

……………………………….
ověřovatelé
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