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Zápis č. 5/2020 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 23. 11. 2020 

 

Přítomni: 14 zastupitelů dle prezenční listiny 

Ověřovatelé zápisu: p. Hojsák, 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. 

 

Starostka obce navrhla doplnění programu o body 

 bod č. 8: Schválení podání žádosti o dotaci na OPŽP – Stavební úpravy a přístavba 

obecního domu v Rybitví  

 bod č. 9: Nájemní smlouva o užívání pozemků – Lesy České republiky, s. p. 

 

 

Navržený program: 

1. Rozpočtové opatření č. 4/2020 
2. Schválení změny dodavatele elektřiny pro objekty v majetku obce 
3. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – Stavební úpravy a přístavba obecního 

domu v Rybitví 
4. Zřízení komise pro projednání přestupků obce Rybitví 
5. Schválení měsíčních odměn za výkon funkce člena komise u neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  
6. Schválení smlouvy o poskytnutí právní pomoci (vedení přestupkové agendy) 
7. Schválení snížení nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Školní č. p. 126 
8. Schválení podání žádosti o dotaci na OPŽP – Stavební úpravy a přístavba obecního 

domu v Rybitví  
9. Nájemní smlouva o užívání pozemků – Lesy České republiky, s. p. 
10. Různé 
11. Diskuze 

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

 

1. Rozpočtové opatření č. 4/2020 – předsedkyně finančního výboru Mgr. Zabranská 
předložila návrh rozpočtové změny, vysvětlila jednotlivé položky a požádala o schválení 
návrhu. Návrh rozpočtového opatření je přílohou tohoto zápisu.  
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020“ – 14x pro, návrh byl 
přijat. 
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2. Schválení změny dodavatele elektřiny pro objekty v majetku obce – místostarosta obce 
seznámil zastupitele s výsledky porovnání nabídek dodavatelů. Nejlepší ceny nabídla 
společnost MND a. s. Hodonín, IČ 28483006. Po krátké diskusi bylo přistoupeno 
k hlasování. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje společnost MND a.s. jako dodavatele elektrické 
energie pro objekty v majetku obce a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy“ – 14x 
pro, návrh byl přijat. 
 

3. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – Stavební úpravy a přístavba obecního domu 
v Rybitví – starostka obce seznámila zastupitele s možností podání dotace na tuto akci, 
po jednání s firmou Profesionálové, a. s. byly dojednány podmínky dodatku takto - 
zpracování, kompletace a podání žádosti o dotaci – 1,-Kč bez DPH a odměna ve výši 2,5 % 
z objemu přiznané dotace v Kč bez DPH. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Stavební úpravy a 
přístavba obecního domu v Rybitví z vyhlášené výzvy Ministerstva pro místní rozvoj MMR 
– program Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021 (Podprogram DT 117d8210E – 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov) prostřednictvím firmy Profesionálové, a.s. 
IČO: 288 06 123 a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č. PS 2042714315 k 
příkazní smlouvě č. PS 1942714072 ze dne 19. 2. 2019“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 

4. Zřízení komise pro projednání přestupků obce Rybitví  - v důsledku výpovědi smlouvy, 
prostřednictvím které pro nás město Lázně Bohdaneč vykonávalo přestupkové řízení, 
seznámila starostka obce zastupitele, že podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ust. § 61 odst. 1 zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zřizuje s účinností od 1. 12. 
2020 jako zvláštní orgán obce Komisi pro projednávání přestupků obce Rybitví a zároveň 
jmenuje předsedkyni a členy této komise: 
 
- předsedkyní komise: JUDr. Světlana Pecháčková  
- člen: Stanislava Zdarsová  
- člen: Naďa Hubáčková  
- člen: Ing. Josef Tvrdý  
 
Komisi svěřuje výkon přenesené působnosti v rozsahu: projednávání přestupků proti 
pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti 
majetku a přestupků proti občanskému soužití. 
 

5. Schválení měsíčních odměn za výkon funkce člena komise u neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) – v souvislosti se zřízením komise navrhla starostka 

obce výši odměny pro člena komise. Částky za jednotlivé funkce se nesčítají, vyplácí se 

odměna za nejvyšší vykonávanou funkci. 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje měsíční odměnu ve výši 1320,- Kč za výkon funkce 
člena komise u neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 12. 2020“ 13x pro, 1x se zdržel, 
návrh byl přijat. 
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6. Schválení smlouvy o poskytnutí právní pomoci (vedení přestupkové agendy) – 
v návaznosti na již zmíněnou situaci ohledně výpovědi smlouvy o projednávání 
přestupkové agendy seznámila starostka obce zastupitele s výsledkem jednání a 
dohodou o spolupráci s JUDr. Pecháčkovou, dohodnutá cena za každé projednávané 
přestupkové řízení bude 2.700, - Kč. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci  
s JUDr. Světlanou Pecháčkovou v rámci vedení přestupkové agendy a pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 

7. Schválení snížení nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Školní č. p. 126 – starostka 
seznámila zastupitele s žádostí p. Lucie Grof o snížení nájmu z důvodu mateřské 
dovolené. Snížení nájmů bude formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu prostor 
určených k podnikání v objektu č. p. 126 uzavřenou s p. Lucií Grof, kde nájemné za 
měsíce leden, únor, březen, duben 2021 činí 0,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu 
dodatku nájemní smlouvy“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 

8. Schválení podání žádosti o dotaci na OPŽP – Stavební úpravy a přístavba obecního domu 
v Rybitví - starostka obce seznámila zastupitele s možností podání dotace na tuto akci, po 
jednání s firmou Profesionálové, a. s. byly dojednány podmínky takto - zpracování, 
kompletace a podání žádosti o dotaci – 10.000,-Kč bez DPH a odměna ve výši 4,5 %  
z objemu přiznané dotace v Kč bez DPH. 
 
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. 146-PO 5 – SC 5.1 
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 
energie prostřednictvím smlouvy s firmou Profesionálové, a.s. IČO: 288 06 123 a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 
Starostka dále seznámila zastupitele s možností dalších dotací z OPŽP, podmínky smlouvy 
jsou stejné, tedy - zpracování, kompletace a podání žádosti o dotaci – 10.000,-Kč bez DPH 
a odměna ve výši 4,5 % z objemu přiznané dotace v Kč bez DPH. 
 
 
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 smlouvy s firmou Profesionálové, a.s. IČO: 288 06 123 a pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy“ – 14x pro, návrh byl přijat. 

 

9. Nájemní smlouva o užívání pozemků – Lesy České republiky, s. p. - předseda stavebního 
výboru - Ing. Darek Horník seznámil zastupitele s návrhem smlouvy se společností Lesy 
ČR, s. p o užívání pozemků. Jedná se o pozemky pod silnicí.  
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje nájemní smlouvu č. 15/2020/St se společností  
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Lesy ČR, s. p o užívání pozemků a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy“ – 14x 
pro, návrh byl přijat. 
 

10. Různé - Ing. Horník seznámil zastupitele s převedením silnice první třídy I/36 na silnici 
druhé třídy II/211 a dále s chystanou úpravou a novým řešením křižovatky této silnice se 
silnicí III/32225 (křižovatka u bývalého Ostacoloru) 

 
 
Jednání zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 23. 11. 2020 v 18:20. 
 
Zápis byl vyhotoven 30. 11. 2020. 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 23. 11. 2020 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2020/5/1 schvaluje navržený program, 

2020/5/2 schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, 

2020/5/3 schvaluje společnost MND a.s. jako dodavatele elektrické energie pro objekty 

v majetku obce a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy, 

2020/5/4 schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy a přístavba 

obecního domu v Rybitví “ z vyhlášené výzvy Ministerstva pro místní rozvoj 

MMR – program Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021 (Podprogram 

DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov) prostřednictvím 

firmy Profesionálové, a.s. IČO: 288 06 123 a pověřuje starostku obce k podpisu 

dodatku č. PS 2042714315 k příkazní smlouvě č. PS 1942714072 ze dne 19. 2. 

2019, 

2020/5/5 schvaluje měsíční odměnu ve výši 1320,- Kč za výkon funkce člena komise  

u neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 12. 2020, 

2020/5/6 schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci s JUDr. Světlanou 

Pecháčkovou v rámci vedení přestupkové agendy a pověřuje starostku obce  

k podpisu této smlouvy, 

2020/5/7 schvaluje dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu prostor určených podnikání 

v objektu č. p. 126 uzavřenou s p. Lucií Grof, kde nájemné za měsíce leden, 

únor, březen, duben 2021 činí 0,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu 

dodatku nájemní smlouvy, 

2020/5/8 schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy a přístavba 

obecního domu v Rybitví “ z vyhlášené výzvy OPŽP – výzva č. 146-PO 5 – SC 5.1 

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 

zdrojů energie prostřednictvím smlouvy s firmou Profesionálové, a.s.  

IČO: 288 06 123 a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy, 

2020/5/9 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 smlouvy s firmou 

Profesionálové, a.s. IČO: 288 06 123 a pověřuje starostku obce k podpisu 

smlouvy, 

2020/5/10 schvaluje nájemní smlouvu č. 15/2020/St se společností Lesy ČR, s. p o užívání 

pozemků a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 


