Zápis č. 2/2021 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 22. 2. 2021
Přítomni:

13 zastupitelů dle prezenční listiny, nepřítomna p. Hubáčková

Ověřovatelé zápisu: Dana Bělunková, David 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.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení výsledku zadávacího řízení – Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Schválení podání žádosti o dotaci na MF – Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ
Různé
Diskuze

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 13x pro, návrh byl přijat.
1. Schválení výsledku zadávacího řízení – Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ v minulých týdnech zajišťovala interní hodnotící komise (ve složení starostka Bc. Eva
Šmeralová, místostarosta Ing. Petr Lupínek, Mgr. Martina Zabranská, Petr Vlk) společně
s externím administrátorem veřejné zakázky zadávací řízení na akci Přesun MŠ do ZŠ.
Zadávací řízení bylo dne 12. 1. 2021 vyhlášeno veřejně na našem profilu zadavatele
s termínem podání nabídek do 28. 1. 2021. Do lhůty určené zadávací dokumentací
dorazila jedna nabídka. Nabídka účastníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. splnila
veškeré požadavky stanovené v zadávací dokumentaci a hodnotící komise doporučuje
zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s tímto účastníkem. Nabídnutá cena činí
12.601.763,99 Kč bez DPH. Navýšení cen prací oproti projektové ceně je způsobeno
časem zpracování, kdy projekt je počítaný z cen v roce 2019 a vlastní výstavba proběhne
v roce 2021.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje výsledek zadávacího řízení na akci Přemístění MŠ
Rybitví do 2. NP budovy ZŠ, nabídka účastníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361 je nejvýhodnější
nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové ceny a to za cenu 12 601 763,99 Kč bez DPH
(15 248 134,43 Kč vč. DPH) a pověřuje starostku k podpisu smlouvy a k zajištění
veškerých administrativních záležitostí.“ – 13x pro, návrh byl přijat.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2021 – 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. 1/2021“ – 13x pro, návrh byl
přijat.
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3. Schválení podání žádosti o dotaci na MF – Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ –
starostka informovala zastupitele o návrhu výběru firmy AB – AKCIMA, s. r. o.,
IČ 25247484, prostřednictvím které bychom podali žádost o dotaci. Cena za zpracování,
kompletaci a podání žádosti o dotaci činí 25 000,-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 Přemístění MŠ Rybitví
do 2. NP budovy ZŠ z výzvy Ministerstva financí – program 29823 – Podpora rozvoje a
obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti prostřednictvím firmy
AB – AKCIMA, s. r. o., IČ 25247484 a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy“ – 13x
pro, návrh byl přijat.
4. Různé
 v roce 2020 v rámci smlouvy s městem Lázně Bohdaneč bylo řešeno pět
přestupků a ve správním řízení byly ukončeny tři trvalé pobyty,
 během prosince a ledna 2021 byly převzaty dva byty v senior centru a jeden
předán dle pořadníku, druhý je zatím volný,
 řeší se zapracování agendy odpadového hospodářství a vektorových dat VaK do
mapové aplikace (Ing. Horník, Ing. Lupínek),
 místostarosta informoval o jednání s DPMP a Krajem ohledně návrhu nového
jízdního řádu linky č. 18, podařilo se zachovat všechny ranní školní spoje,
 dne 15. 2. 2021 proběhl audit odpadového hospodářství společnosti EKO-KOM za
účasti místostarosty Ing. Lupínka, při auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Starostka děkuje místostarostovi Ing. Lupínkovi za velmi dobrou práci v této
oblasti.
 p. Lévai končí pracovní poměr na údržbě obce (odchod do důchodu) k 30. 4. 2021,
bylo vyhlášeno VŘ na tuto pozici. P. Lévai má zájem nadále spolupracovat na
dohodu jako správce sportovního areálu,
 prodejna COOP projde velkou rekonstrukcí, uzavření prodejny od cca poloviny
května do poloviny července 2021. COOP nebude zajišťovat náhradní provoz ani
pojízdnou prodejnu. Pokoušíme se jako obec o zajištění jiného způsobu prodeje
alespoň základních potravin, ale zatím bez úspěchu,
 v pátek 26. 2. bude jednání s náměstkem Magistrátu m. Pardubic
Mgr. Rychteckým ohledně školek (nedostatek míst pro děti z Pardubic), zkusíme
dočasně městu nabídnout prostory naší MŠ po přestěhování do nových prostorů,
 ve středu 24. 2. se uskuteční schůzka s firmou SK-EKO ohledně řešení znečišťování
komunikací provozem nákladních vozidel,
 Ing. Horník informoval o možnosti prohlídky budovy bývalé školy ve starém
Rybitví před její demolicí, předběžně je domluvena prohlídka na první a druhý
víkend v březnu, bude upřesněno.

Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 22. 2. 2021 v 18:45.
Zápis byl vyhotoven 1. 3. 2021.
…………………………………

……………………………….

starostka obce

ověřovatelé
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 22. 2. 2021

Zastupitelstvo obce

2021/2/1 schvaluje navržený program,
2021/2/2 schvaluje výsledek zadávacího řízení na akci Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP
budovy ZŠ, nabídka účastníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361 je
nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové ceny a to za cenu
12 601 763,99 Kč bez DPH (15 248 134,43 Kč vč. DPH) a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy a k zajištění veškerých administrativních záležitostí,
2021/2/3 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021,
2021/2/4 schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP
budovy ZŠ z výzvy Ministerstva financí – program 29823 – Podpora rozvoje a
obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti prostřednictvím firmy
AB – AKCIMA, s. r. o., IČ 25247484 a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy.

…………………………………
starostka obce

……………………………….
ověřovatelé
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