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Zápis č. 5/2021 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 21. 6. 2021 

 

Přítomni: 14 zastupitelů dle prezenční listiny 

Ověřovatelé zápisu: p. Štěpánková, DiS., Ing. Tvrdý 

 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. Schválení závěrečného účtu obce Rybitví za rok 2020 sestavený ke dni 31. 12. 2020 
2. Schválení řádné účetní závěrky obce 
3. Schválení řádné účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Rybitví 
4. Schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Rybitví 
5. Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ s obcí  

Černá u Bohdanče 
6. Schválení OZV 1/2021 (školský obvod ZŠ s Černou u Bohdanče) 
7. Schválení Smlouvy na výměnu svítidel VO  
8. Rozpočtové opatření č. 3/2021 
9. Různé 
10. Diskuze 

 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 14x pro, návrh byl přijat. 

 

 

1. Schválení závěrečného účtu obce Rybitví za rok 2020 sestavený ke dni 31. 12. 2020 - 
předsedkyně finančního výboru přednesla ke schválení závěrečný účet obce Rybitví, který 
byl zveřejněn společně se Zprávou Pardubického Kraje o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020 na úřední desce obce od 21. 5. 2021. Přezkoumání 
hospodaření proběhlo ve dnech 7. září 2020 a 21. května 2021. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a zprávou  
o přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 

2. Schválení řádné účetní závěrky obce - předsedkyně finančního výboru předložila žádost  
k projednání a chválení řádné účetní závěrky za rok 2020, sestavenou k 31. 12. 2020. 
Zastupitelstvo obce tuto záležitost projednalo. O uvedené skutečnosti bude vyhotoven 
„Protokol schválení řádné účetní závěrky“, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje řádnou účetní závěrku obce za rok 2020 a dále 
schvaluje výsledek hospodaření ve výši 7 388 384,85 Kč.“ 
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3. Schválení řádné účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Rybitví - starostka obce předložila žádost 
ředitelky ZŠMŠ o projednání a schválení řádné účetní závěrky PO za rok 2020 sestavenou 
k 31. 12. 2020. Dále seznámila s výsledkem hospodaření. Tato žádost byla projednána  
s předsedkyní finančního výboru a finančním výborem. Zastupitelstvo obce tuto 
záležitost projednalo a o uvedené skutečnosti bude vyhotoven „Protokol schválení řádné 
účetní závěrky“, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.   
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje řádnou účetní závěrku Základní školy a mateřské školy 
za rok 2020 a dále schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti PO ve výši  
229 322,50 Kč a hospodářský výsledek z hospodářské činnosti (kroužky) je nulový. Na 
základě žádosti ZO schvaluje převod do fondu odměn školy ve výši 100 000,- Kč (úklid  
v tělocvičně a rezerva) a převod do rezervního fondu školy ve výši 129 322,50 Kč 
(dofinancování dotace a dovybavení MŠ)“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 

4. Schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Rybitví – na základě rozhodnutí o převedení 
tělocvičny plně do režie je nutné schválit dodatek ke zřizovací listině ZŠ. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Rybitví, součástí 
změny zřizovací listiny je aktualizovaný seznam nemovitého a movitého majetku 
uvedeného v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto 
dodatku“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 

5. Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ s obcí Černá u Bohdanče-  
na základě dohody mezi obcemi a ředitelkou ZŠ a MŠ byl předložen návrh dohody  
o vytvoření společného školského obvodu.  
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ  
s obcí Černá u Bohdanče a pověřuje starostku obce k podpisu této dohody“ – 14x pro, 
návrh byl přijat. 
 

6. Schválení OZV 1/2021 (školský obvod ZŠ s Černou u Bohdanče) – schválení dohody  
z předchozího bodu ukládá povinnost obci vydat v tomto smyslu obecně závaznou 
vyhlášku, jejíž návrh předložil místostarosta Ing. Lupínek ke schválení. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje OZV 1/2021, kterou se stanoví část společného 
školského obvodu základní školy“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 

7. Schválení Smlouvy na výměnu svítidel VO – vzhledem ke stáří a vysoké poruchovosti jsme 
se rozhodli pro výměnu všech stávajících 178 ks sodíkových světel veřejného osvětlení za 
moderní LED svítidla, byly osloveny tři elektromontážní firmy s žádostí o cenovou 
nabídku. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma ELPROM spol. s.r.o. ve výši 
1 180 820, 85 Kč včetně DPH. Zároveň s touto akcí bude firmou ELPROM spol. s.r.o. 
instalováno osvětlení multifunkčního hřiště v celkové výši 190 665, 75 Kč. 

 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu na výměnu svítidel VO s firmou ELPROM  
spol. s.r.o. ve výši 1 180 820,85 Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k podpisu této 
smlouvy“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
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8. Rozpočtové opatření č. 3/2021 – starostka obce předložila návrh rozpočtového opatření 
a zodpověděla dotazy zastupitelů. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021“ – 14x pro, návrh byl 
přijat. 
 

9. Různé 

 TJ Jiskra nepožaduje žádné dotace na rok 2021, 

 máme schválenou dotaci z MMR 10 mil. Kč na rekonstrukci OÚ, vzhledem 
k velikému převisu žádostí (3600 žádostí, pouze 251 schváleno a z toho pouze  
21 obcí s max. výši 10 mil. Kč.) to je veliký úspěch, ihned zahájíme jednání  firmou 
Profesionálové a budeme řešit další postup, je nutné na podzim 2021 začít, 

 po přemístění dvou tříd MŠ do ZŠ se do části prostorů přemístí obecní úřad a do 
další části klub maminek (velký zájem maminek a dětí z Rybitví). Opustí prostory 
obřadní místnosti a tělocvičny. Vše budou mít na jednom místě s využitelností 
každého dne. Výhledově se využití budovy stávající MŠ jeví jako komunitní 
centrum – maminky s dětmi, senioři, myslivci a dále dle potřeb, 

 zastupitelé souhlasí s finanční dotací na učitele pro 2. stupeň ZŠ, 

 výstavba „U Lesa“ - problém na VaKu s kanalizací, takže nemají dokončený 
projekt, tím pádem se třístranná smlouva (obec, VaK, Investor) a její odsouhlasení 
odsouvá, 

 rekonstrukce MŠ probíhá dle plánu, probíhají pravidelné kontroly za účasti 
zástupců OÚ, 

 máme schválenou dotaci z MF ve výši 13 723 320,- Kč na přemístění MŠ do ZŠ, ale 
bohužel není alokováno tolik peněz – 476,1 mil. (681 schválených žádostí, ale 
pouze na 61 žádostí jsou alokovaný peníze, my jsme 100. v pořadí). Jsou indicie, 
že by se měly alokovat další finanční prostředky pro uspokojení dalších žadatelů. 
V loňském roce byla alokace s navýšením 3 miliardy, 

 další jednání zastupitelstva je plánováno na 13. 9. od 17:00, porada zastupitelů 
bude 6. 9. od 17:00. 
 

Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 21. 6. 2021 v 18:50. 
 
Zápis byl vyhotoven 25. 6. 2021. 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 21. 6. 2021 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2021/5/1 schvaluje navržený program, 

2021/5/2 vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a zprávou  

o přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad, 

2021/5/3 schvaluje řádnou účetní závěrku obce za rok 2020 a dále schvaluje výsledek 

hospodaření ve výši 7 388 384,85 Kč, 

2021/5/4 schvaluje řádnou účetní závěrku Základní školy a mateřské školy za rok 2020 a 

dále schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti PO ve výši 229 322,50 Kč 

a hospodářský výsledek z hospodářské činnosti (kroužky) je nulový. Na základě 

žádosti ZO schvaluje převod do fondu odměn školy ve výši 100 000,- Kč (úklid  

v tělocvičně a rezerva) a převod do rezervního fondu školy ve výši  

129 322,50 Kč (dofinancování dotace a dovybavení MŠ), 

2021/5/5 schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Rybitví, součástí změny zřizovací 

listiny je aktualizovaný seznam nemovitého a movitého majetku uvedeného  

v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku, 

2021/5/6 schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ s obcí Černá  

u Bohdanče a pověřuje starostku obce k podpisu této dohody, 

2021/5/7 schvaluje OZV 1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu 

základní školy, 

2021/5/8 schvaluje Smlouvu na výměnu svítidel VO s firmou ELPROM spol. s.r.o. ve výši 

1.180.820,85 Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k podpisu této 

smlouvy, 

2021/5/9 schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021. 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 

 


