Zápis č. 3/2021 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 29. 3. 2021
Přítomni:

14 zastupitelů dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Daria Hlaváčková, Robert Hojsák
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.

Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě s Dopravním podnikem Pardubice
Schválení technického dozoru investora na Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ
Schválení podání žádosti o dotaci na MF – Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ
Výzva k podání připomínek k Územnímu plánu obce Rybitví
Pronájem pozemku pro Z-BOX Zásilkovna
Různé
Diskuze

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 14x pro, návrh byl přijat.
1. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě s Dopravním podnikem Pardubice – jako každý rok
objednává obec několik spojů linky č. 18 nad rámec dopravní obslužnosti financované
Pardubickým krajem, tyto spoje objednává obec přímo u DPMP, a.s. formou dodatku ke
smlouvě.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících s Dopravním podnikem města Pardubic, a.s. a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy“ – 14x pro, návrh byl přijat.
2. Schválení technického dozoru investora na Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ –
starostka předložila výsledek výběrového řízení na technický dozor akce a navrhla jako
vítěze firmu Stavby Vahala, s. r. o., která podala při srovnatelných podmínkách
nejlevnější nabídku.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje smlouvu na technický dozor investora na přemístění
MŠ Rybitví do 2. NP budovy s firmou Stavby Vahala s.r.o., IČO 06803148 a pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy“ – 14x pro, návrh byl přijat.

3. Schválení podání žádosti o dotaci na MF – Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ –
tento bod schvalovalo ZO na minulém jednání, ale MF upřesnilo názvy a čísla dotací, a
proto je potřeba návrh schválit v upřesněném znění.
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Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje
i. podání žádosti o dotaci na akci Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ
do výzvy VPS – 228–3 – 2021 Ministerstva financí k předložení žádostí
o dotaci v roce 2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a
rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti
obcí,
ii. schvaluje investiční záměr na akci Přemístění MŠ Rybitví do 2.NP budovy
ZŠ s celkovými náklady 15 248 134,- Kč včetně DPH ve struktuře
financování
a) požadovaná dotace 13 723 320,- Kč,
b) vlastní spoluúčast 1 524 814,- Kč,
iii. vlastní spoluúčast obce Rybitví v minimální výši 1 524 814,- Kč bude
zajištěna z vlastních zdrojů, a to konkrétně z vlastních prostředků rozpočtu
obce na ODPa 3113 a položce 6121.“ – 14x pro, návrh byl přijat.
4. Výzva k podání připomínek k Územnímu plánu obce Rybitví – jednou za cca 5 let probíhá
kontrola územního plánu obce a zpracovatel územního plánu vypracuje tzv. Zprávu
o uplatňování územního plánu. V souvislosti s tím vyzývá Obecní úřad Rybitví veřejnost
k podávání návrhů na změny v Územním plánu Rybitví a to ve lhůtě do 31. 5. 2021.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje výzvu k podání připomínek k Územnímu plánu Rybitví
a pověřuje Ing. Horníka k zajištění všech administrativních záležitostí“ – 14x pro, návrh
byl přijat.
5. Pronájem pozemku pro Z-BOX Zásilkovna – místostarosta Ing. Lupínek předložil návrh
smlouvy na bezplatný pronájem části pozemku p. č. 431/2 (0,68 m2) pro umístění
automatu na zásilky Z-BOX společnosti Zásilkovna s. r. o, IČ: 28408306. Záměr byl
vyvěšen v termínu od 10. 3. 2021 do 29. 3. 2021 a nebyla k němu podána jiná nabídka.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje smlouvu o bezplatném pronájmu části pozemku
p. č. 431/2 (0,68 m2) pro umístění automatu na zásilky Z-BOX společnosti Zásilkovna
s. r. o, IČ 28408306 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy“ – 14x pro, návrh
byl přijat.
6. Různé – starostka obce informovala
 výběrové řízení na pozici zaměstnance technických služeb vyhrál Jiří Pech, který
nastoupí od 1. 5. 2021,
 jednání s náměstkem Rychteckým ohledně školek nepřineslo žádné výsledky,
 Senior taxi – proběhlo jednání s Autoškolou Peml, která tuto službu zajišťuje
v Cholticích, v tuto chvíli čekáme na cenovou nabídku tarifů,
 byly podány žádosti na OPŽP – zateplení obecního úřadu,
 každé ráno je zajišťován úklid dětského hřiště,
 již měsíc probíhá pravidelné testování zaměstnanců obecního úřadu a osob
pracujících pro obec,
 byl zaznamenán výskyt koronaviru v Senior centru – probíhá pravidelné testování
osob a je zajišťována pravidelná dezinfekce prostor,
 nemocí Covid-19 onemocněli tři zaměstnanci obecního úřadu, pracuje se
v nouzovém režimu, ale chod úřadu ani činnost technických služeb není ohrožena,
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byla podána žádost na Pardubický kraj – opravy domku br. Veverkových, doplnění
laviček a stolů,
byly zhotoveny nájezdové kolejnice do tělocvičny,
všechny stroje jsou připravené na jarní údržbu,
proběhlo jednání s odborným lesním hospodářem, byl nastavený systém správy
našich lesů - výsadba, kácení, atd., pokácené stromy budou nabídnuty
k odprodeji,
pro zlepšení vzhledu obce a pro zefektivnění sekání bylo odstraněno 73 pařezů,
proběhla kontrola z VZP (dodržování oznamovací povinnosti, stanovení
vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti
pojistného) s výsledkem - bez závad,
p. Hlaváčková – byli osloveni dva odborníci na vytipování možných oprav domku
bratranců Veverkových a na vytvoření expozice,
p. Vlk – dotaz na vstup veřejnosti na zahradu školy – školní zahrada slouží
výhradně pro využití ZŠ a MŠ a veřejnosti je sem vstup zakázán – bude opraven
plot a zajištěno zamykání branek,
Ing. Horník – prohlídka budovy staré školy před její demolicí byla odložena
v souvislosti s vyhlášeným zákazem cestování mezi okresy,
Mgr. Pipková – zápis ZŠ v termínu 19. 4. – 23. 4. 2021 a zápis MŠ v termínu 2. 5. –
16. 5. 2021 – u obou je preferován distanční způsob, nicméně je možné s vedením
ZŠ a MŠ domluvit jiný způsob, více na webu ZŠ a MŠ.

Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 29. 3. 2021 v 18:45.
Zápis byl vyhotoven 6. 4. 2021.
…………………………………

……………………………….

starostka obce

ověřovatelé
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 29. 3. 2021

Zastupitelstvo obce

2021/3/1 schvaluje navržený program,
2021/3/2 schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
s Dopravním podnikem města Pardubic, a.s. a pověřuje starostku obce
k podpisu této smlouvy,
2021/3/3 schvaluje smlouvu na technický dozor investora na přemístění MŠ Rybitví do
2. NP budovy s firmou Stavby Vahala s.r.o., IČO 06803148 a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy,
2021/3/4 schvaluje
i.
podání žádosti o dotaci na akci Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP
budovy ZŠ do výzvy VPS – 228–3 – 2021 Ministerstva financí
k předložení žádostí o dotaci v roce 2021 z podprogramu 298D2280
– Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí,
ii.
schvaluje investiční záměr na akci Přemístění MŠ Rybitví do 2.NP
budovy ZŠ s celkovými náklady 15 248 134,- Kč včetně DPH ve
struktuře financování
a)
požadovaná dotace 13 723 320,- Kč,
b)
vlastní spoluúčast 1 524 814,- Kč,
iii.
vlastní spoluúčast obce Rybitví v minimální výši 1 524 814,- Kč bude
zajištěna z vlastních zdrojů, a to konkrétně z vlastních prostředků
rozpočtu obce na ODPa 3113 a položce 6121,
2021/3/5 schvaluje výzvu k podání připomínek k Územnímu plánu Rybitví a pověřuje
Ing. Horníka k zajištění všech administrativních záležitostí,
2021/3/6 schvaluje smlouvu o bezplatném pronájmu části pozemku p. č. 431/2
(0,68 m2) pro umístění automatu na zásilky Z-BOX společnosti
Zásilkovna s. r. o, IČ 28408306 a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.

…………………………………
starostka obce

……………………………….
ověřovatelé
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