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Zápis č. 4/2022 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 29. 8. 2022 

 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Tvrdý, p. Vlk 

 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. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Stavební úpravy a přístavba 
obecního domu v Rybitví“ 

2. Rozpočtové opatření č. 3/2022 
3. Různé 
4. Diskuze  

 
 

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

17:35 se na jednání ZO dostavila Mgr. Zabranská, od této chvíle hlasuje 14 zastupitelů 

 

1. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Stavební úpravy a přístavba obecního 
domu v Rybitví“ – starostka obce seznámila zastupitele s navrženými vícepracemi při 
závěrečných stavebních úpravách v celkové částce 577.922,25 Kč bez DPH.  
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Stavební 
úpravy a přístavba obecního domu v Rybitví a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto 
dodatku.“ – 14x pro, návrh byl přijat. 
 
 

2. Rozpočtové opatření č. 3/2022 – ekonom obce seznámil zastupitele s návrhem 
rozpočtových změn a dále bylo ZO seznámeno se Změnou rozpisu rozpočtu č. 1.  
Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022“ – 14x pro, návrh byl 
přijat. 
 

3. Různé 
 

 starostka informovala o výsledku konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ, 
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 Mgr. Pipková informovala o dění v ZŠ a MŠ - zápisy, zahájení školního roku, počty 
žáků a zdůraznila, že se podařilo stabilizovat personální obsazení, nyní je veškerá 
výuka zabezpečena kvalifikovanými pedagogy, 

 starostka opět vyzdvihla práci Mgr. Pipkové pro naši ZŠ a MŠ, 

 starostka poděkovala p. Hlaváčkové a celému kulturnímu výboru za připravené 
akce pro občany (letní kino, ukončení s létem, zájezd), 

 z MMR máme proplaceno všech 10 mil. Kč dotací - vše jsme splnili podle pravidel,  

 bylo proplaceno pojistné plnění ze škody na fasádách ve výši 47.500,-Kč, 

 informace k termínům rekonstrukce OÚ 
- 30. 8. – kontrola hygiena, hasiči 
- 31. 8. – předání stavby 
- 5. 9. - 9. 9. – kolaudace stavby 
- 14. 9. – slavnostní otevření 10:00 – 12:00 – hosté + zastupitelstvo, 14:00 – 

17:00 veřejnost + zastupitelstvo 
- 15. 9. – prohlídka SPŠ stavební Rybitví 
- 19. 9. -22. 9. - příprava místnosti a všech potřebných věcí na volby 
- 23. 9. - 24. 9. – volby 
- 27. 9. - přestěhování, 

 budova MŠ - připravuje se rekonstrukce, opravy a vybavení dětské skupiny, aby   
k 1. 11. 2022 se mohl zahájit provoz, 

 zhodnocení naší investice do nemovitostních fondů k 30. 6. 2022 je +561.763,- Kč, 

 další termín jednání zastupitelstva je 12. 9. 2022, 

 p. Černý informoval o termínu konání akce O nejrychlejšího Rybitváka dne  
8. 9. 2022 od 15:30. Dále seznámil zastupitele, že letošní akce je spojená 
s finanční pomocí malé Sofince formou dobrovolného startovného. V souvislosti 
s tím se zastupitelé shodli na finančním daru obce ve výši 20.000,- Kč, 

 Ing. Tvrdý – dotaz na fungování služby Senior Taxi – starostka odpověděla, že 
služba je využívána a funguje dobře. Zdůraznila, že pokud by někdo byl se službou 
nespokojený, je nutné kontaktovat úřad k projednání. 

 
 

 
 Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 29. 8. 2022 v 19:00. 
 
 

Zápis byl vyhotoven 2. 9. 2022. 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 29. 8. 2022 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2022/4/1 schvaluje navržený program, 

2022/4/2 schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Stavební úpravy a přístavba 

obecního domu v Rybitví a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku, 

2022/4/3 schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 

 

 

 

 


