Zápis č. 9/2021 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 29. 11. 2021
Přítomni:

11 zastupitelů dle prezenční listiny, omluveni Mgr. Pipková,
p. Štěpánková, p. Hojsák

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zabranská, p. Vlk
Zapisovatel:

Ing. Petr Lupínek

Zasedání zastupitelstva zahájila v 17:15 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 o bod č. 6 - Bezúplatné převedení majetku ZŠ a
MŠ Rybitví.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Změna územního plánu č. 2
Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2021
Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2022
Rozpočtové provizorium na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Bezúplatné převedení majetku ZŠ a MŠ
Různé
Diskuze

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program.“ – 11x pro, návrh byl přijat.

1. Změna územního plánu č. 2 – v souvislosti s potřebnými změnami územního plánu navrhl
předseda stavebního výboru Ing. Horník tři změny v územním plánu, zastupitelům byly
změny vysvětleny a byly navrženy ke schválení.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje návrh na zavedení regulativu územního plánu pro
výšku oplocení na hranici s veřejným prostranstvím na 1,65 m pro ploty a zdi
neprůhledné a na 2 m pro ploty průhledné a živé a pověřuje předsedu stavebního výboru
k jednání s odborem územního plánování v této věci.“ – 8x pro, 3x proti, návrh byl přijat.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje návrh na zmenšení plochy pro zástavbu bytovými
domy v ulici Činžovních domů na nezbytné minimum pro stávající stav a na změnu
způsobu využití uvolněné plochy dle územního plánu na plochy veřejných prostranství a
pověřuje předsedu stavebního výboru k jednání s odborem územního plánování v této
věci.“ – 11x pro, návrh byl přijat.

-1-

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje návrh na změnu regulativu na části pozemku
p. č. 450/3 v ulici Sokolovská ze ZV - zeleň veřejná na BI - bydlení v rodinných domech a
pověřuje předsedu stavebního výboru k jednání s odborem územního plánování v této
věci.“ – 8x pro, 2x proti, 1x se zdržel, návrh byl přijat.

2. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2021 - místostarosta obce Ing. Lupínek
informoval zastupitele o zahájení inventarizace, byla jmenovaná hlavní inventarizační
komise a jedna dílčí inventarizační komise, členům komise budou předány podklady pro
její provedení.
ZO bere na vědomí vyhlášení inventarizace majetku a závazků obce za rok 2021.
3. Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2022 – místostarosta obce Ing. Lupínek seznámil
zastupitele se zněním smlouvy, zodpověděl dotazy zastupitelů a bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících
s Dopravním podnikem města Pardubic a.s. na rok 2022 a pověřuje starostku obce
k podpisu této smlouvy.“ – 11x pro, návrh byl přijat.
4. Rozpočtové provizorium na rok 2022 – starostka seznámila zastupitele s návrhem
rozpočtového provizoria, bylo projednáno s finančním výborem.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje, dle § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022, potřebná
k zajištění plynulosti hospodaření obce Rybitví.“ – 11x pro, návrh byl přijat.
5. Rozpočtové opatření č. 7/2021 – předsedkyně finančního výboru Mgr. Zabranská
předložila návrh rozpočtového opatření a zodpověděla dotazy zastupitelů. Dále bylo ZO
seznámeno se Změnou rozpisu rozpočtu č. 1.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021.“ – 11x pro, návrh byl
přijat.
6. Bezúplatné převedení majetku ZŠ a MŠ - starostka informovala o nutnosti provést
převod majetku - dovybavení MŠ skříněmi na míru za účelem maximálního využití
prostoru pro děti, účetně se jedná o majetek 022 - Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí ve výši 175.934,- Kč.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje bezúplatné převedení majetku ZŠ a MŠ Rybitví.“ – 11x
pro, návrh byl přijat.
7. Různé



z úřadu práce máme schválené dva zaměstnance do 31. 3. 2022,
10. 12. proběhne plánovaný audit z Pardubického kraje,

-2-










dotace z OPŽP – schváleny 4 127 701,- Kč, ale v tuto chvíli nejsou alokovány
finanční prostředky,
do konce roku bude vydán a roznesen lidem do schránek náš Zpravodaj –
starostka poděkovala za příspěvky,
nové auto na údržbu - prodloužení smlouvy na pronájem do 28. 2. 2022,
údržba je připravena na zimní období,
byt v MŠ – zájemce z důvodu řešení rodinných záležitostí, bylo probráno se
sociálním výborem, krátkodobá smlouva do 30. 6. 2022,
místostarosta informoval o novém osvětlení zastávek č. 18,
starostka informovala o průběhu stěhování MŠ a o akci otevření nových prostor
MŠ pro veřejnost,
starostka informovala o průběhu rekonstrukce OÚ - s firmou CETIN a EOP jsou na
přeložky podepsány smlouvy, vyvstávají problémy s nesouladem mezi zákresy sítí
a jejich skutečnému provedení, řeší se operativně, oproti projektu byla navržena
úprava WC pro kavárnu, v procesu je návrh na úpravu rozpočtu pro slaboproud,
zasíťování a zabezpečení úřadu.

Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 29. 11. 2021 v 19:10.

Zápis byl vyhotoven 6. 12. 2021.

…………………………………

……………………………….

starostka obce

ověřovatelé
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 29. 11. 2021

Zastupitelstvo obce

2021/9/1 schvaluje navržený program,
2021/9/2 schvaluje návrh na zavedení regulativu územního plánu pro výšku oplocení na
hranici s veřejným prostranstvím na 1,65 m pro ploty a zdi neprůhledné a
na 2 m pro ploty průhledné a živé a pověřuje předsedu stavebního výboru
k jednání s odborem územního plánování v této věci,
2021/9/3 schvaluje návrh na zmenšení plochy pro zástavbu bytovými domy v ulici
Činžovních domů na nezbytné minimum pro stávající stav a na změnu způsobu
využití uvolněné plochy dle územního plánu na plochy veřejných prostranství a
pověřuje předsedu stavebního výboru k jednání s odborem územního
plánování v této věci,
2021/9/4 schvaluje návrh na změnu regulativu na části pozemku p. č. 450/3 v ulici
Sokolovská ze ZV - zeleň veřejná na BI - bydlení v rodinných domech a
pověřuje předsedu stavebního výboru k jednání s odborem územního
plánování v této věci,
2021/9/5 schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s Dopravním
podnikem města Pardubic a.s. na rok 2022 a pověřuje starostku obce
k podpisu této smlouvy,
2021/9/6 schvaluje, dle § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022, potřebná k zajištění
plynulosti hospodaření obce Rybitví,
2021/9/7 schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021,
2021/9/8 schvaluje bezúplatné převedení majetku ZŠ a MŠ Rybitví.

…………………………………
starostka obce

……………………………….
ověřovatelé
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