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Zápis č. 5/2022 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 12. 9. 2022 

 

Přítomni: 12 zastupitelů dle prezenční listiny, Mgr. Zabranská a p. Hlaváčková 

přijdou později 

Ověřovatelé zápisu: p. Černý, p. Pejřimovská 

 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. 

 

 

Navržený program: 

 

1. Schválení OZV – Požární řád 
2. Schválení Dodatku č. 2/2022 s Kabelovou televizí CZ s.r.o. 
3. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (ČEZ) 
4. Různé 
5. Diskuze 

 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje navržený program“ – 12x pro, návrh byl přijat. 
 

 

1. Schválení OZV – Požární řád – místostarosta Ing. Lupínek zpracoval návrh nového 
požárního řádu. Byla nutná změna v souvislosti s odstraněním telefonní budky, která byla 
vedena jako prostředek pro ohlášení požáru.  
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje OZV – Požární řád“ – 12x pro, návrh byl přijat. 
 

V 17:10 se na jednání ZO dostavila Mgr. Zabranská, od této chvíle hlasuje 13 zastupitelů 
 
 
2. Schválení Dodatku č. 2/2022 s Kabelovou televizí CZ s.r.o. - v souvislosti s modernizací 

aktivních prvků kabelové televize předložila KTCZ dodatek stávající smlouvy, jedná se 
především o schválení možnosti účetních odpisů. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Dodatek č. 2/2022 s Kabelovou televizí CZ s.r.o. a 
pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku.“ – 13x pro, návrh byl přijat. 
 

3. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (ČEZ) – jedná se  
o připojení oblasti zahrádek za školou. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
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břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022047/VB/01, Rybitví, p. č. 370/17 knn a 
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.“ 
 

V 17:30 se na jednání ZO dostavila p. Hlaváčková, od této chvíle hlasuje 14 zastupitelů 
 
4. Různé 

 

• 8. 9. 2022 proběhla úspěšná kolaudace budovy obecního úřadu,  

• 9. 11. 2022 proběhne plánovaný audit finančního hospodaření obce auditory  
z Pardubického kraje, 

• Ing. Horník seznámil zastupitele s výsledky zpracované dopravní studie účelové 
komunikace do průmyslové zóny, 

• investice v nemovitostním fondu – krátkodobé investice budou účetně převedeny 
na dlouhodobé investice – zastupitelé souhlasí, 

• budou zpracovány podmínky a záměr pronájmu nově vzniklé kavárny, 

• 3. 10. v 17:00 hod. proběhne porada k projektu parku Na Rynku (před OÚ), 

• komunální volby a volby do Senátu ČR proběhnou 23. - 24. 9.2022, 

• starostka a zastupitelé poděkovali Ing. Tvrdému za dlouhodobou práci 
v zastupitelstvu obce. 

 
 

 Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 12. 9. 2022 v 18:30. 
 
 

Zápis byl vyhotoven 14. 9. 2022. 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 12. 9. 2022 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2022/5/1 schvaluje navržený program, 

2022/5/2 schvaluje OZV – Požární řád, 

2022/5/3 schvaluje Dodatek č. 2/2022 s Kabelovou televizí CZ s.r.o. a pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku, 

2022/5/4 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby č. IV-12-2022047/VB/01, Rybitví, p. č. 370/17 knn a 

pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 

 

 

 

 


