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Zápis č. 6/2020 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 7. 12. 2020 

 

Přítomni: 12 zastupitelů dle prezenční listiny, omluveni p. Černý, p. Pejřimovská 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Pipková, Mgr. Martina Zabranská  

 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 bod č. 7 - Podpora obce – COVID-19 

Navržený program: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 5/2020 
2. Rozpočet obce Rybitví na rok 2021 
3. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2020 
4. Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2021 (Pardubický kraj) 
5. Projednání nových členů Regionálního svazku obcí Bohdanečsko  
6. Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu části nemovitosti č. p. 143 
7. Podpora obce – COVID-19 
8. Různé 
9. Diskuze 
 
 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 12x pro, návrh byl přijat. 

 

1. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – 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. 5/2020“ – 12x pro, návrh byl 
přijat. 
 

2. Rozpočet obce Rybitví na rok 2021 - k vyvěšenému návrhu rozpočtu obce nepřišly žádné 
jiné návrhy ani připomínky, předsedkyně finančního výboru a ekonom obce zodpověděli 
dotazy a poté bylo přistoupeno k hlasování: 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje rozpočet obce Rybitví na rok 2021“ – 12x pro, návrh 
byl přijat. 
 

3. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2020 - místostarosta informoval zastupitele 

o zahájení inventarizace, byla jmenovaná hlavní inventarizační komise a jedna dílčí 

inventarizační komise, členům komise budou předány podklady pro její provedení. 
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4. Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2021 (Pardubický kraj)  
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o dopravní obslužnosti na rok 2021 
(Pardubický kraj) a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.“ – 12x pro, návrh byl 
přijat. 
 

5. Projednání nových členů Regionálního svazku obcí Bohdanečsko – Mgr. Zabranská 
seznámila zastupitele s návrhem změn stanov RSOB a dále informovala a ZO vzalo na 
vědomí přistoupení obcí Řečany nad Labem, Strašov a Semín k 1. 1. 2021 do RSOB. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje změnu Stanov Regionálního svazku obcí 
Bohdanečsko.“ – 12x pro, návrh byl přijat. 
 

6. Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu části nemovitosti č. p. 143 – místostarosta 
informoval, že k vyvěšenému záměru nepřišel žádný jiný návrh, požádal tedy zastupitele 
o schválení dodatku smlouvy. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje dodatek č. 2 (211740/S2) ke smlouvě o nájmu části 
nemovitosti č. 211740 ze dne 16. 10. 2012 a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku 
smlouvy.“ – 12x pro, návrh byl přijat. 
 

7. Podpora obce – COVID-19 – v souvislosti s důsledky opatření (uzavření provozoven 

vybraných poskytovatelů služeb) se zastupitelé zabývali možnostmi dalších finančních 

kompenzací, po diskusi se shodli na odpuštění částky nájmů formou dodatku ke smlouvě. 

Starostka obce Bc. Eva Šmeralová podala návrh, aby se nájemcům odpustil jeden měsíční 

nájem, protinávrh podala Mgr. Zabranská, aby výše kompenzace byla ve výši dvou 

měsíčních nájmů, přistoupilo se tedy k hlasování o protinávrhu:  

 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje dodatky ke smlouvám o pronájmu prostor určených 

podnikání těmto nájemníkům - 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 

leden a únor 2021 činí 0,- Kč a Grof Lucie (Školní 126 - kosmetika, pedikúra) – nájemné za 

měsíc květen a červen roku 2021 činí 0,- Kč, ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze 

změny a pověřuje starostku obce k podpisům těchto dodatků.“ – 9x pro, 3x proti, návrh 

byl přijat. 

 

Vzhledem k tomu, že byl schválen protinávrh, nebude se již o původním návrhu hlasovat. 

8. Různé - Ing. Horník informoval, že v rámci demolice objektu bývalé školy ve starém 
Rybitví domluvil možnost prohlídky objektu.  

 
Jednání zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 7. 12. 2020 v 18:30. 
 
Zápis byl vyhotoven 14. 12. 2020. 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 7. 12. 2020 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2020/6/1 schvaluje navržený program, 

2020/6/2 schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020, 

2020/6/3 schvaluje rozpočet obce Rybitví na rok 2021, 

2020/6/4 schvaluje Smlouvu o dopravní obslužnosti na rok 2021 (Pardubický kraj) a 

pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy, 

2020/6/5 schvaluje změnu Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko, 

2020/6/6 schvaluje dodatek č. 2 (211740/S2) ke smlouvě o nájmu části nemovitosti  

č. 211740 ze dne 16. 10. 2012 a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku 

smlouvy, 

2020/6/7 schvaluje dodatky ke smlouvám o pronájmu prostor určených podnikání 

těmto nájemníkům - 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 leden a únor 2021 činí 0,- Kč a Grof Lucie (Školní 126 - 

kosmetika, pedikúra) – nájemné za měsíc květen a červen roku 2021  

činí 0,- Kč, ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny a pověřuje starostku 

obce k podpisům těchto dodatků. 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 

 


