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Zápis č. 6/2021 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 2. 8. 2021 

 

Přítomni: 12 zastupitelů dle prezenční listiny, omluven p. Černý, Mgr. Zabranská 

přijde později 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Horník, 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 externího administrátora veřejné zakázky „Stavební úpravy a přístavba 
obecního domu v Rybitví“ 

2. Schválení zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba obecního domu 
v Rybitví“ 

3. Schválení smlouvy na Dotační management na akci „Stavební úpravy a přístavba 
obecního domu v Rybitví“ 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2021 
5. Různé 
6. Diskuze 

 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 12x pro, návrh byl přijat. 

 

V 17:05 se na jednání zastupitelstva dostavila Mgr. Zabranská, od této chvíle hlasuje  

13 zastupitelů. 

 

1. Schválení externího administrátora veřejné zakázky „Stavební úpravy a přístavba 

obecního domu v Rybitví“ – starostka přednesla návrh, aby administraci této zakázky 

provedla firma AB – AKCIMA, s. r. o., která se osvědčila při administraci zakázky 

přemístění MŠ. 

 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění administrace 

veřejné zakázky se společností AB – AKCIMA, s. r. o., IČ: 25247484 za cenu 56.000,- Kč 

bez DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy“ – 13x pro, návrh byl přijat. 
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2. Schválení zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba obecního domu  

v Rybitví“ – starostka informovala zastupitele o zpracované zadávací dokumentaci na 

veřejnou zakázku a po diskusi na toto téma bylo přistoupeno k hlasování. 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 

Stavební úpravy a přístavba obecního domu v Rybitví“ a pověřuje starostku obce  

k zajištění veškerých administrativních záležitostí“ – 13x pro, návrh byl přijat. 

3. Schválení smlouvy na Dotační management na akci „Stavební úpravy a přístavba 
obecního domu v Rybitví“ – starostka navrhla, aby zajištění dotace administrovala firma 
Profesionálové, a.s., cenová nabídka činí 90.000,- Kč bez DPH, jednotlivé položky jsou  
10.000,- Kč bez DPH po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, 35.000,- Kč bez DPH po 
podání všech žádostí o platbu a proplacení celé dotační částky a 45.000,- Kč bez DPH po 
předání závěrečné zprávy s vyúčtováním projektu. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. PS 2142714191 na 
zajištění Dotačního managementu - název projektu „Stavební úpravy a přístavba 
obecního domu v Rybitví“, název dotačního programu „MMR – Podpora obnovy a 
rozvoje venkova – DT 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ se 
společností Profesionálové, a.s. IČO: 288 06 123 za cenu 90.000,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostku k podpisu smlouvy“ – 13x pro, návrh byl přijat. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2021 – předsedkyně finančního výboru Mgr. Zabranská Martina 
předložila návrh rozpočtového opatření a zodpověděla dotazy zastupitelů. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021“ – 13x pro, návrh byl 
přijat. 

 
5. Různé 

 

 starostka seznámila zastupitele s výsledky kontroly Oblastního inspektorátu pro 
Královéhradecký kraj a Pardubický kraj a byla projednána možnost podání žaloby 
na bývalého starostu obce o náhradu škodu v souvislosti se zaplacenými vyššími 
odvody za sociálním a zdravotním pojištění, dani z příjmů u zaměstnanců, kteří 
byli nevhodně zařazeni do platových tříd. Na základě konzultací s právní kanceláří 
starostka uvedla, že není v zájmu obce podat žalobu na bývalého starostu, neboť 
výsledek soudního sporu není jistý, byly by vynaloženy nemalé soudní výlohy, 
odvody budou obci navráceny v rámci jejího financování státem a zejména nutno 
zdůraznit, že obci uloženou pokutu bývalý starosta obci uhradil. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje nepodávat žalobu na náhradu škody vůči 
bývalému starostovi obce“ – 13x pro, návrh byl přijat, 
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 byt školka – uvolnění od 30. 9. 2021 a dále využití pro potřeby obce, 

 Škoda Octavia – bezúplatný převod do majetku obce od Policie ČR, 

 na základě stížností byla instalována fotopast u vchodu kosmetiky, 

 výstavba „U Lesa“ - problém na Vaku s kanalizací – termín jednání 6. 8. 2021. 
 
 

Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 2. 8. 2021 v 18:30. 
 
Zápis byl vyhotoven 4. 8. 2021. 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 2. 8. 2021 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2021/6/1 schvaluje navržený program, 

2021/6/2 schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění administrace veřejné zakázky 

se společností AB – AKCIMA, s. r. o., IČ: 25247484 za cenu 56.000,- Kč bez DPH 

a pověřuje starostku k podpisu smlouvy, 

2021/6/3 schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. PS 2142714191 na zajištění Dotačního 

managementu - název projektu „Stavební úpravy a přístavba obecního domu  

v Rybitví“, název dotačního programu „MMR – Podpora obnovy a rozvoje 

venkova – DT 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ se 

společností Profesionálové, a.s. IČO: 288 06 123 za cenu 90.000,- Kč bez DPH a 

pověřuje starostku k podpisu smlouvy, 

2021/6/4 schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a 

přístavba obecního domu v Rybitví“ a pověřuje starostku obce k zajištění 

veškerých administrativních záležitostí, 

2021/6/5 schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021, 

2021/6/6 schvaluje nepodávat žalobu na náhradu škody vůči bývalému starostovi obce. 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 

 


