Zápis č. 3/2022 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 13. 6. 2022
Přítomni:

12 zastupitelů dle prezenční listiny, omluveni p. Hlaváčková,
Ing. Horník

Ověřovatelé zápisu: p. Bělunková, p. Černý
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.
2.
3.
4.
5.

Schválení závěrečného účtu obce Rybitví za rok 2021 sestavený ke dni 31. 12. 2021
Schválení řádné účetní závěrky obce
Schválení řádné účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Rybitví
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Schválení Smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání pro dětskou skupinu
(Školní 126, Rybitví)
6. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova z Pardubického
kraje
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraji
8. Schválení zástupce obce na valnou hromadu VaK Pardubice
9. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022-2026
10. Různé
11. Diskuze
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 12x pro, návrh byl přijat.

1. Schválení závěrečného účtu obce Rybitví za rok 2021 sestavený ke dni 31. 12. 2021 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 2021 na úřední desce obce od 24. 5. 2022. Přezkoumání
hospodaření proběhlo ve dnech 10. 12. 2021 a 27. 4.2022.
Hlasování o návrhu: „ZO vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a zprávou
o přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez výhrad“ – 12x pro, návrh byl přijat.
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2. Schválení řádné účetní závěrky obce - předsedkyně finančního výboru předložila žádost
k projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, sestavenou k 31. 12. 2021.
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 2021 a dále
schvaluje výsledek hospodaření ve výši 6.867.469,28 Kč“ – 12x pro, návrh byl přijat.

3. Schválení řádné účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Rybitví - starostka obce Rybitví předložila
žádost ředitelky ZŠ a MŠ o projednání a schválení řádné účetní závěrky PO za rok 2021
sestavenou k 31. 12. 2021. Dále seznámila s výsledkem hospodaření - výsledek
hospodaření za rok 2021 byl vyrovnaný – nulový a hospodářský výsledek z doplňkové
činnosti je za rok 2021 také nulový. Tato žádost byla projednána s předsedkyní
finančního výboru a finančním výborem. Zastupitelstvo obce toto 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 Základní školy a mateřské školy
za rok 2021“ – 12x pro, návrh byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2022 – starostka obce seznámila zastupitele s body
rozpočtového opatření, vysvětlila klíčové body, zejména dofinancování ZŠ (navýšení cen
materiálu, dokoupení lavic, šatních skříněk pro Ukrajince, fluktuace zaměstnanců).
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022“ – 12x pro, návrh byl
přijat.
5. Schválení Smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání pro dětskou skupinu (Školní
126, Rybitví) – místostarosta obce Ing. Lupínek informoval zastupitele, že na vyhlášený
záměr pronájmu se přihlásil jediný uchazeč, konkrétně společnost VISTAR z. s.
Předsedkyně spolku Ing. Řezáčová představila zastupitelům svoji vizi fungování dětské
skupiny a zodpověděla dotazy. Následně Ing. Lupínek přednesl zastupitelům návrh
smlouvy. Cena pronájmu činí 40.000,- Kč měsíčně, obsahuje jak nájemné, tak úhradu za
energie. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu na pronájem prostor sloužících podnikání pro
dětskou skupinu s firmou VISTAR z. s. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy“
– 12x pro, návrh byl přijat.
V 18:30 jednání zastupitelstva opustila paní Hubáčková, od této chvíle hlasuje 11 zastupitelů
6. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraje – byla podána žádost na parkovacích místa, byla
nám přidělena dotace 100.000,- Kč. Realizace je již spuštěna, ve spolupráci s naší údržbou
ušetříme peníze (naše dlažba) a v rámci této akce opravíme poškozenou dlažbu v obci.
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Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova z Pardubického kraje ev. č. OPŽPZ/22/22270 a pověřuje starostku obce
k podpisu této smlouvy“ – 11x pro, návrh byl přijat.
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraji - podali jsme žádost na opravu oplocení kolem
pomníku první brázdy a byla nám přidělena dotace 73.990,- Kč. Realizace opravy již
probíhá.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpora
budování infrastruktury cestovního ruchu z Pardubického kraje ev. č. OKSCR/22/21742 a
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy“ – 11x pro, návrh byl přijat.
8. Schválení zástupce obce na valnou hromadu VaK Pardubice.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje delegaci starostky Bc. Evy Šmeralové jako zástupce
obce Rybitví na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
konanou dne 16. 6. 2022“ – 11x pro, návrh byl přijat.
9. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022 - 2026 - starostka informovala
o termínu konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. 9. 2022. Nejpozději
85 dnů před volbami musí být znám počet volených členů. Navrhuje pokračovat v počtu
14 členů ZO jako doposud.
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje 14 členů zastupitelstva pro volební období 2022 –
2026“ - 11x pro – návrh byl přijat.
10. Různé











byl vyhlášen konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ, MŠ, 29. 6. proběhne výběrové
řízení,
starostka opět vyzdvihla práci Mgr. Pipkové pro naši ZŠ a MŠ,
starostka poděkovala p. Hlaváčkové, kulturnímu výboru, p. Štěpánkové,
Mgr. Pipkové a zaměstnancům údržby za zorganizování akce pálení čarodějnic,
starostka poděkovala zaměstnancům ZŠ a MŠ za zorganizování dětského dne,
MŠ Školní 126 – proběhly další jednání ohledně využití budovy. Pasport budovy se
zpracovává a měl by být hotov do 30. 6. 2022,
k 1. 7. 2022 budou přiděleny volné byty v Senior centru žadatelům dle doporučení
sociálního výboru,
byt ve školce bude přidělen p. Vachovi – vedoucímu údržby,
starostka poděkovala Ing. Horníkovi za zajištění dopravní studie účelové
komunikace do průmyslové zóny,
MMR vyplatilo obci první část dotace ve výši necelých 4 mil. Kč na rekonstrukci
OÚ,
novým kronikářem naší obce bude Mgr. Pražanová,
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podařilo se nám zajistit nábytek (stoly, židle, skříně, PC monitory) ze zrušené
firmy v Praze za odvoz, bude využito na vybavení sálu, kanceláří a ZŠ,
zhodnocení naší investice do nemovitostních fondů k 30. 4. 2022 je +326.540,- Kč.

Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 13. 6. 2022 v 20:15.

Zápis byl vyhotoven 16. 6. 2022.

…………………………………

……………………………….

starostka obce

ověřovatelé
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 13. 6. 2022

Zastupitelstvo obce

2022/3/1 schvaluje navržený program,
2022/3/2 vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a zprávou o přezkoumání
hospodaření za rok 2021 bez výhrad,
2022/3/3 schvaluje řádnou účetní závěrku obce za rok 2021 a dále schvaluje výsledek
hospodaření ve výši 6.867.469,28 Kč,
2022/3/4 schvaluje řádnou účetní závěrku Základní školy a mateřské školy za rok 2021,
2022/3/5 schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022,
2022/3/6 schvaluje Smlouvu na pronájem prostor sloužících podnikání pro dětskou
skupinu s firmou VISTAR z. s. a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy,
2022/3/7 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
z Pardubického kraje ev. č. OPŽPZ/22/22270 a pověřuje starostku obce
k podpisu této smlouvy,
2022/3/8 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu z Pardubického kraje ev. č. OKSCR/22/21742 a
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy,
2022/3/9 schvaluje delegaci starostky Bc. Evy Šmeralové jako zástupce obce Rybitví na
Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., konanou
dne 16. 6. 2022,
2022/3/10 schvaluje 14 členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026.

…………………………………
starostka obce

……………………………….
ověřovatelé
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