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Zápis č. 1/2021 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 11. 1. 2021 

 

Přítomni: 13 zastupitelů dle prezenční listiny, omluveni p. Hojsák 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Pipková, p. Petra Pejřimovská 

 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. 1 - Rozpočtové opatření č. 6/2020. 

Navržený program: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 6/2020 
2. Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2021 (Dopravní podnik města Pardubic a. s.) 
3. Schválení externího administrátora veřejné zakázky „Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP 

budovy ZŠ“ 
4. Schválení zadávacího řízení na akci „Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ“ 
5. Pokračování záměru odkupu pozemků pod garážemi 
6. Různé 
7. Diskuze 
 
 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 13x pro, návrh byl přijat. 

 

Na začátku jednání ZO představila starostka obce zastupitelům p. Josefa Vacha, který od 

ledna 2021 nastoupil na místo vedoucího správy a údržby majetku obce. 

 

1. Rozpočtové opatření č. 6/2020 – ekonom obce předložil návrh rozpočtového opatření, 
vysvětlil jednotlivé položky a požádal o schválení návrhu. Návrh rozpočtového opatření je 
přílohou tohoto zápisu.  
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020“ – 13x pro, návrh byl 
přijat. 
 

2. Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2021 (Dopravní podnik města Pardubic a. s.) - 

starostka obce předložila ke schválení smlouvu, která nám byla zaslána. Touto smlouvou 

bude zajištěna dopravní obslužnost linky č. 18 do 7. 3. 2021, poté bude provedena změna 

dodatkem v důsledku plánovaného rušení spojů ze strany Pardubického kraje. 

 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dopravní obslužnosti na rok 2021 
(Dopravní podnik města Pardubic a. s.) a pověřuje starostku obce k podpisu této 
smlouvy“ – 13x pro, návrh byl přijat. 
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3. Schválení externího administrátora veřejné zakázky „Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP 

budovy ZŠ“ – starostka seznámila zastupitele s výsledkem výběru firmy, která zajistí 
administraci veřejné zakázky. Po zodpovězení otázek bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění administrace 
veřejné zakázky „Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ“ se společností AB – AKCIMA, 
s. r. o., IČ: 25247484 za cenu 61.710, - Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce  
k podpisu této smlouvy“ – 13x pro, návrh byl přijat. 
 

4. Schválení zadávacího řízení na akci „Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ – 
starostka informovala zastupitele o zpracované zadávací dokumentaci na veřejnou 
zakázku. Zadávací řízení bude v režimu zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
stavební práce a bude uveřejněno na profilu zadavatele. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele akce 
„Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ“ a pověřuje starostku obce k zajištění 
veškerých administrativních záležitostí“ – 13x pro, návrh byl přijat. 
 

5. Pokračování záměru odkupu pozemků pod garážemi – obec má i nadále zájem prodávat 

pozemky pod garážemi jiných vlastníků, z toho důvodu bylo navrženo pokračovat 

v záměru prodeje pozemků zděných garáží v Nové kolonii „Kocmoud“, pod zděnými 

garážemi v Hakenově ulici a pozemků pod plechovými garážemi u skládky TKO. 

 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje pokračující záměr obce prodat pozemky pod řadovými 

garážemi za cenu 250,- Kč/m2“ – 13x pro, návrh byl přijat. 

6. Různé – termín dalšího jednání zastupitelstva je plánován na 22. 2. 2021. 
 
 

Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 11. 1. 2021 v 18:15. 
 
Zápis byl vyhotoven 18. 1. 2021. 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 11. 1. 2021 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2021/1/1 schvaluje navržený program, 

2021/1/2 schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020, 

2021/1/3 schvaluje uzavření Smlouvy o dopravní obslužnosti na rok 2021 (Dopravní 

podnik města Pardubic a. s.) a pověřuje starostku obce k podpisu této 

smlouvy, 

2021/1/4 schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění administrace veřejné zakázky 

„Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ“ se společností AB – AKCIMA,  

s. r. o., IČ: 25247484 za cenu 61.710, - Kč včetně DPH a pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy, 

2021/1/5 schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele akce „Přemístění MŠ 

Rybitví do 2. NP budovy ZŠ“ a pověřuje starostku obce k zajištění veškerých 

administrativních záležitostí, 

2021/1/6 schvaluje pokračující záměr obce prodat pozemky pod řadovými garážemi za 

cenu 250,- Kč/m2. 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 

 


