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Zápis č. 4/2021 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 24. 5. 2021 

 

Přítomni: 13 zastupitelů dle prezenční listiny, Mgr. Zabranská přijde později 

Ověřovatelé zápisu: p. Hubáčková, 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. 

 

Před schválením programu ZO navrhla starostka doplnění o bod č. 7: Bezúplatné převedení 

vybavení tělocvičny do majetku ZŠ a MŠ Rybitví 

 

Navržený program: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 2/2021 
2. Schválení zástupce obce na valnou hromadu VaK Pardubice 
3. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova z Pardubického 

kraje  
4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z programu Identifikace nadání a práce  

s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v ZŠ Pardubického kraje v rámci 
projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II 

5. Schválení Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě o pronájmu sítě televizních kabelových 
rozvodů uzavřené dne 31. 12. 2012 

6. Schválení smlouvy o spolupráci s firmou ZV Group s.r.o. 
7. Bezúplatné převedení vybavení tělocvičny do majetku ZŠ a MŠ Rybitví 
8. Různé 
9. Diskuze 

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

 

Na začátku jednání ZO předala starostka slovo vedoucímu údržby obce, který seznámil 

zastupitele s činností údržby v roce 2021. 

 

V 17:15 se na jednání ZO dostavila Mgr. Zabranská, od této chvíle hlasuje 14 zastupitelů 

 

1. Rozpočtové opatření č. 2/2021 – starostka seznámila zastupitele s návrhem a vysvětlila 
jednotlivé body rozpočtového opatření. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021“ – 14x pro, návrh byl 
přijat. 
 

2. Schválení zástupce obce na valnou hromadu VaK Pardubice – starostka navrhla delegaci 
místostarosty Ing. Petra Lupínka, zastupitelé souhlasí. 
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Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje delegaci místostarosty Ing. Petra Lupínka jako 
zástupce obce Rybitví na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s. konanou dne 17. 6. 2021“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 
 

3. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova z Pardubického kraje 
-  máme možnost získat dotaci ve výši 110.000,- Kč na opravy a rekonstrukci veřejného 
osvětlení a to ve výši 50% ze skutečných nákladů. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova z Pardubického kraje ve výši 110 000,-Kč na veřejné osvětlení a pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 

4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z programu Identifikace nadání a práce  
s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v ZŠ Pardubického kraje v rámci 
projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II – starostka seznámila zastupitele 
s programem, který škola implementovala, a v rámci tohoto programu máme možnost 
získat dotaci ve výši 90% výdajů, 10% dofinancuje obec z ušetřených prostředků ZŠ. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z programu Identifikace 
nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v ZŠ Pardubického kraje 
v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II ve výši 260 993,70 Kč, ve výši 
max. 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu a pověřuje starostku obce k podpisu 
této smlouvy“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 

5. Schválení Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě o pronájmu sítě televizních kabelových rozvodů 
uzavřenou dne 31. 12. 2012 – stávající nájemce sítě kabelových rozvodů, společnost 
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., nás požádal z důvodů investic do aktivních prvků sítě  
o uzavření dodatku ke stávající smlouvě, konkrétně prodloužení nájemní smlouvy  
do 31. 5. 2024 a jejího následného prodlužovaní po dvou letech. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o pronájmu sítě 
televizních kabelových rozvodů uzavřenou dne 31. 12. 2012 se společností KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku“ – 14x pro, návrh 
byl přijat. 
 

6. Schválení smlouvy o spolupráci s firmou ZV Group s.r.o. – na základě několika jednání 
byla sepsána smlouva, která definuje procesy při výstavbě, např. pravidla pro využívání 
silnice Sokolovská (provoz, údržba, generální oprava), budoucí věcná břemena na 
inženýrské sítě, pracovní doba při stavbě, atd. V jednání je předností právo rezervace pro 
občany obce Rybitví. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci s firmou ZV Group s.r.o. a 
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 

7. Bezúplatné převedení vybavení tělocvičny do majetku ZŠ a MŠ Rybitví - na základě 
vzájemné dohody se školou bude předána tělocvična k 1. 7. 2021 (doplňkem zřizovací 
listiny) do správy ZŠ a MŠ a její vybavení bude převedeno do jejich majetku. Jedná se  
o majetek na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 209 493,- Kč 
(vybavení tělocvičny) a majetek na účtu 092 - Drobný majetek ve zvláštní evidenci ve výši 
96 310,- Kč (stoly, židle). Obec bude mít nadále výhradní právo užívání v odpoledních a 
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večerních hodinách. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje bezúplatné převedení vybavení tělocvičny do majetku 
ZŠ a MŠ Rybitví“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 
 
 

8. Různé  
 

 máme zajištěné dva zaměstnance z ÚP od 1. 4. do 31. 10. 2021, 

 odprodej valníku - neprovozuschopný, velká investice do opravy a nevyužitelnost, 

 bankomat – oslovené tři banky, zatím provádí průzkum zájmu, 

 Senior taxi – předpokládaný termín od září, 

 silnice průmyslová zóna – probíhá úklid dle dohody, 

 školní zahrada - domluva se školou – zamykaní a nevyužívání pro veřejnost, 

 p. Hlaváčková - letní kino, dvě představení, předpoklad 13. 8. a 20. 8., 

 Ing. Lupínek – všechny kontejnery na tříděný odpad máme bezplatně pronajaté 
od f. EKOKOM, výrazná úspora financí, 

 Ing. Horník – info mobilheim  - stavební úřad, přípojka ČEZ, 

 Ing. Horník – info spalovna, k 30. 4. 2021 vypršela lhůta pro doplnění podkladů, 

 Ing. Lupínek – na parkovišti před hřištěm byl nainstalovaný nový Z-BOX 
společnosti Zásilkovna, pravděpodobné spuštění provozu bude 7. 6.  

 od 1. 9. 2021 vaření obědů pro veřejnost v ZŠ-85,-Kč/oběd + polévka, 

 inventury proběhly v pořádku – poděkování ekonomovi, p. Hlaváčkové,  
p. Hojsákovi a Ing. Lupínkovi, 

 zpravodaj roznesen do všech schránek, 

 výsledky žádostí o dotace budou k dispozici 
- MMR – obecní úřad – 31. 5. po 14:00 hod 
- OPŽP – obecní úřad – podzim 
- MF – MŠ – červen, 

 20. 5. proběhl audit na obci z Pardubického kraje, výsledek bez závad, zápis 
vyvěšen na úřední desce, včetně závěrečného účtu obce, 

 rekonstrukce MŠ probíhá dle plánu, každé úterý kontrolní den, řešíme jiné 
kontejnerové stání (levnější a vzhlednější variantu). 

 
Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 24. 5. 2021 v 18:50. 
 
Zápis byl vyhotoven 31. 5. 2021. 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 24. 5. 2021 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2021/4/1 schvaluje navržený program, 

2021/4/2 schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, 

2021/4/3 schvaluje delegaci místostarosty Ing. Petra Lupínka jako zástupce obce Rybitví 

na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

konanou dne 17. 6. 2021, 

2021/4/4 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova  

z Pardubického kraje ve výši 110 000,-Kč na veřejné osvětlení a pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy, 

2021/4/5 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z programu Identifikace nadání a práce 

s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v ZŠ Pardubického kraje  

v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II ve výši  

260 993,70 Kč, ve výši max. 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu a 

pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy, 

2021/4/6 schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o pronájmu sítě televizních 

kabelových rozvodů uzavřenou dne 31. 12. 2012 se společností KABELOVÁ 

TELEVIZE CZ s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku, 

2021/4/7 schvaluje Smlouvu o spolupráci s firmou ZV Group s.r.o. a pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy, 

2021/4/8 schvaluje bezúplatné převedení vybavení tělocvičny do majetku ZŠ a MŠ 

Rybitví. 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 

 


