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Zápis č. 8/2021 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 25. 10. 2021 

 

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

Ověřovatelé zápisu: p. Černý, p. Hlaváčková 

 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. 

 

Starostka obce navrhla doplnění programu bod č. 3  - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z MMR. 

 

Navržený program: 

 

1. Schválení smlouvy na přeložku s Cetinem (rekonstrukce obecního úřadu)  
2. Schválení dodatku č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Rybitví 
3. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR 
4. Rozpočtové opatření č. 6/2021 
5. Různé 
6. Diskuze 

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

 

 

1. Schválení smlouvy na přeložku s Cetinem (rekonstrukce obecního úřadu) - proběhlo 
několik nelehkých jednání s Cetinem ohledně přeložky kabelů, která je nutná  
k rekonstrukci OÚ. Vzhledem ke krátkým termínům jsme se domluvili na smlouvě 
(odhadní ceně) v maximální výši 173.774,- Kč bez DPH. Po odhalení stávajícího vedení se 
zjistí skutečný rozsah nutných úprav stávající kabeláže a firma schválená Cetinem udělá 
přeložku kabelů v co nejmenším zásahu a podle toho bude vyfakturovaná cena 
skutečných prací. Za obec bude na vše dohlížet TDI. Z důvodu, kdy známe pouze 
maximální možnou cenu přeložky, nebudeme dělat rozpočtové opatření nyní, ale 
uděláme rozpočtové opatření až dle skutečnosti, případně cenu opravy zapracujeme do 
rozpočtu obce pro rok 2022. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací č. HK 2021_0065 s firmou CETIN a.s., IČO: 04084063 za cenu 173.774,- Kč bez 
DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy a k zajištění veškerých administrativních 
záležitostí.“ – 13x pro, návrh byl přijat. 
 

2. Schválení dodatku č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Rybitví – v souvislosti s přemístěním MŠ do 
budovy ZŠ je potřeba upravit dodatkem zřizovací listinu a to ve smyslu výmazu místa 
poskytování vzdělávání v mateřské škole na adrese Školní 126, 533 54 Rybitví a dále 
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aktualizovat seznam nemovitého majetku v Příloze č. 1 listiny (výpis z katastru 
nemovitostí).  
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Rybitví a pověřuje 
starostku obce k podpisu tohoto dodatku“ – 13x pro, návrh byl přijat. 
 

3. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR – obci bylo doručeno rozhodnutí  
o přidělení dotace na rekonstrukci obecního úřadu a spolu s tím i příslušná smlouva. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na 10 mil Kč a 
pověřuje starostku k podpisu smlouvy a k zajištění veškerých administrativních 
záležitostí.“ – 13x pro, návrh byl přijat. 
 

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

 
4. Rozpočtové opatření č. 6/2021 – předsedkyně finančního výboru Mgr. Zabranská Martina 

předložila návrh rozpočtového opatření a zodpověděla dotazy zastupitelů. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021“ – 14x pro, návrh byl 
přijat. 
 

5. Různé 
 

 basketbalový koš u multifunkčního hřiště – bude realizována nadstavba sítě, 

 parkování stavební škola – proběhlo jednání s ředitelkou stavební školy a bylo 
učiněno opatření  - otevření parkoviště uvnitř areálu, 

 MŠ – v tomto týdnu probíhá stěhování do nových prostorů v budově ZŠ, 

 den otevření dveří v nové školce 15. 11. v 17:00 hod i pro veřejnost, 

 byly dokončeny vnitřní opravy domu br. Veverkových,  

 starostka požádala p. Hlaváčkovou, aby učinila potřebné kroky k opětovnému 
otevření domu br. Veverkových pro veřejnost, 

 Ing. Horník informoval o průběhu jednání s vedením společnosti Synthesia a  
o plánované schůzce se společností AVE CZ,  

 starostka informovala o jednání s hejtmanem Pardubického kraje ohledně možné 
ubytovny v areálu stavební školy, byli jsme ujištěni, že je velmi malá 
pravděpodobnost realizace takového plánu, znamenalo by to velké investice, 
který Pardubický kraj ani stát nevyčlení, hejtman sám osobně věří, že stát najde 
výhodnější prostory než v Rybitví, 

 v průběhu voleb přišla kontrola na správný průběh voleb a na dodržování všech 
covidových opatření, vše jsme měli v pořádku a starostka tímto děkuje všem 
členům komise a zapisovatelce, 

 starostka informovala o probíhajících kontrolách v ZŠ, 

 místostarosta informoval o proběhlé revizi rozhlasu a o následných opravách 
koncových prvků ozvučení, 

 místostarosta informoval, že veškerá odběrná místa elektřiny obce jsou  
u společnosti MND smluvně fixována do 31. 12. 2022, 
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 starostka požádala zastupitele, aby do 29. 11. 2021 předložili požadavky do 
rozpočtu a dále předložili návrhy odměn pro členy výborů a komisí. 
 
 

Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 25. 10. 2021 v 18:20. 
 
 

Zápis byl vyhotoven 1. 11. 2021. 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 25. 10. 2021 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2021/8/1 schvaluje navržený program, 

2021/8/2 schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 

2021_0065 s firmou CETIN a.s., IČO: 04084063 za cenu 173.774,- Kč bez DPH a 

pověřuje starostku k podpisu smlouvy a k zajištění veškerých administrativních 

záležitostí, 

2021/8/3 schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Rybitví a pověřuje starostku obce 

k podpisu tohoto dodatku, 

2021/8/4 schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na 10 mil Kč a pověřuje 

starostku k podpisu smlouvy a k zajištění veškerých administrativních 

záležitostí, 

2021/8/5 schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021. 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 

 


