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Zápis č. 1/2022 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 23. 2. 2022 

 

Přítomni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny, omluveni Mgr. Zabranská,  

p. Štěpánková, p. Černý, Ing. Tvrdý 

Ověřovatelé zápisu: p. Hubáčková, p. Hojsák 

 Zapisovatel:  Ing. Petr Lupínek 

 

Zasedání zastupitelstva zahájila v 17:30 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. Rozpočet obce Rybitví na rok 2022 
2. Kupní smlouva ZEBRA GROUP s.r.o. (užitkové vozidlo) 
3. Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2022 (Pardubický kraj) 
4. Smlouva o pronájmu části pozemku č. p. č. 375/3 firmě TextilEco a.s. 
5. Různé 
6. Diskuze 

 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program.“ – 10x pro, návrh byl přijat. 
 

 

1. Rozpočet obce Rybitví na rok 2022 - k vyvěšenému návrhu rozpočtu obce nepřišly žádné 
jiné návrhy ani připomínky, ekonom obce Mgr. Zelenka seznámil zastupitele s dalšími 
dokumenty, které souvisí s rozpočtem, především se změnami příjmů a výdajů 
k Rozpočtovému výhledu na roky 2020 – 2025 a neinvestičními dotacemi a dary třetím 
osobám a zodpověděl dotazy, poté bylo přistoupeno k hlasování: 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje rozpočet obce Rybitví na rok 2022, změnu 
Rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2025 a neinvestiční příspěvky a dary třetím 
osobám“ – 10x pro, návrh byl přijat. 
 
Dále ZO bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu č. 2 ze dne 31. 12. 2021. 
 

2. Kupní smlouva ZEBRA GROUP s.r.o. (užitkové vozidlo) – starostka seznámila zastupitele 

s návrhem kupní smlouvy a vysvětlila důvody pro nákup nového vozidla. 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje kupní smlouvu s firmou ZEBRA GROUP s.r.o. na nákup 

užitkového vozidla ZEBRA SP L za 1.300 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostku obce  

k podpisu této smlouvy.“ 
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3. Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2022 (Pardubický kraj) - místostarosta  
Ing. Lupínek seznámil zastupitele se zněním smlouvy a průběhem dosavadních jednání 
ohledně dopravní obslužnosti, po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti  
s Pardubickým krajem na rok 2022 ev. č. ODSH/22/20062 a pověřuje starostku obce  
k podpisu této smlouvy.“ 
 

4. Smlouva o pronájmu části pozemku č. p. č. 375/3 firmě TextilEco a. s. – místostarosta  
Ing. Lupínek předložil návrh smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 375/3 (2,5 m2) pro 
umístění multifunkčního zařízení exteriérové výdejny a sběrného místa zásilek s názvem 
Penguin Box, ke kterému je připojen sběrný kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu, 
společnosti TextilEco a.s. se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
IČ 28101766. Záměr pronájmu byl vyvěšen v termínu od 26. 1. 2022 do 14. 2. 2022 a 
nebyla k němu podána jiná nabídka.  
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje smlouvu o pronájmu části pozemku  

p. č. 375/3 (2,5 m2) se společností TextilEco a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu této 
smlouvy“ – 10x pro, návrh byl přijat. 

 
5. Různé 

 

 10. 12. 2021 proběhlo dílčí přezkoumání (audit) hospodaření obce z Pardubického 
kraje – nebyly zjištěny nedostatky, starostka obce tímto děkuje ekonomovi obce. 

 byl zpracován geometrický plán pozemků kolem ulice Hakenova 281 – 283 a 
zpracován znalecký posudek, místostarosta Ing. Lupínek připraví záměr a 
podklady na prodej těchto pozemků, 

 za rok 2021 bylo projednáno 13 přestupků, které již byly řešeny naší komisí, 

 došlo k přepojení elektrické energie pro vinárnu přímo z odběrného místa obce a 
zajištění podružného měření, 

 zhodnocení investice do nemovitostních fondů k 31. 12. 2021 bylo 189 542,- Kč, 

 obec připravila žádosti o dotace na 
- RSOB POV – herní prvky na dětské hřiště u MŠ, 
- Pardubický kraj – POV – parkovací místa Činžovních domů, 
- Pardubický kraj – sport – závlahy na tenisové kurty, 

 informace údržba 
- zajištění 20 ks palet zámkové dlažby z rekonstrukce OÚ pro naše potřeby 
- oprava kolotoče na dětském hřišti – úspora 12 000,- Kč, 
- výměna palivového čerpadla užitkového vozidla – úspora 25 000,- Kč, 
- úprava prostranství kolem dílny údržby, 
- zhotovení střídaček na fotbalovém hřišti, 

 Ing. Horník souhrnně informoval o proběhlých jednáních na MmP a se starostou 
Srnojed, dále seznámil zastupitele s kroky, které byly učiněny s ohledem na 
vydání záporného stanoviska s provozem spalovny. Starostka obce děkuje  
Ing. Horníkovi za veškeré kroky, které učinil, 
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 budova MŠ – bude zhotoven pasport budovy, který jsme nedohledali. Navázali 
jsme spolupráci s Mgr. Mandysem, Ph. D, který má na starosti regionální koncepci 
komunitních služeb. Smyslem je budovu využít pro občany,  

 starostka informovala, že 21. 2. 2022 s účinností od 22. 2. 2022 odvolala  
Mgr. Hujerovou z pozice ředitelky ZŠ a MŠ a s účinností od 22. 2. 2022 do funkce 
dočasně jmenovala Mgr. Pipkovou. Nyní probíhá předávání funkcí za přítomnosti 
bývalé a současné ředitelky a starostky obce. V nejbližší době bude vyhlášen 
konkurz. Starostka tímto děkuje Mgr. Pipkové za vstřícnost a úsilí vynaložené při 
přebírání funkce a stabilizaci školy. 

 
Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 23. 2. 2022 v 19:15. 
 
 

Zápis byl vyhotoven 4. 3. 2022. 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 23. 2. 2022 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2022/1/1 schvaluje navržený program, 

2022/1/2 schvaluje rozpočet obce Rybitví na rok 2022, změnu Rozpočtového výhledu na 

roky 2020 – 2025 a neinvestiční příspěvky a dary třetím osobám, 

2022/1/3 schvaluje kupní smlouvu s firmou ZEBRA GROUP s.r.o. na nákup užitkového 

vozidla ZEBRA SP L za 1.300 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostku obce  

k podpisu této smlouvy, 

2022/1/4 schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti s Pardubickým krajem na 

rok 2022 ev. č. ODSH/22/20062 a pověřuje starostku obce k podpisu této 

smlouvy, 

2022/1/5 schvaluje smlouvu o pronájmu části pozemku p. č. 375/3 (2,5 m2) se 

společností TextilEco a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 

 

 

 

 


