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Zápis č. 2/2023 z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 13. 2. 2023 

 

Přítomni: 12 zastupitelů dle prezenční listiny, omluvena Mgr. Zabranská,  

p. Hlaváčková 

Ověřovatelé zápisu: p. Petra Štěpánková, p. Petr Vlk 

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. 

 

Starostka obce navrhla doplnit do programu bod č. 4 - Schválení darovací smlouvy pro obec 

Rybitví. 

 

Navržený program: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 1/2023 
2. Schválení smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání (kavárna) 
3. Doporučení kandidáta do dozorčí rady VaK Pardubice a.s. 
4. Schválení darovací smlouvy pro obec Rybitví 
5. Různé 
6. Diskuze 

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

1. Rozpočtové opatření č. 1/2023 – ekonom obce přednesl návrh rozpočtového opatření a 

odpověděl na dotazy zastupitelů. 

Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023“ – 12x pro, návrh byl 
přijat. 
 

2. Schválení smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání (kavárna) – k vyvěšenému 
záměru na pronájem prostor se přihlásil jediný uchazeč, komise ve složení starostka, 
místostarosta a p. Pejřimovská konstatovala, že uchazeč splnil všechny podmínky 
vyvěšeného záměru a předložený podnikatelský záměr obci vyhovuje. Komise navrhla 
schválit smlouvu o nájmu s tímto uchazečem. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužícího podnikání  
s p. Michalem Puskásem, Za Pivovarem 843, Lázně Bohdaneč, IČ 179 419 97 a pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy“ – 12x pro, návrh byl přijat. 
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3. Doporučení kandidáta do dozorčí rady VaK Pardubice a.s. – místostarosta obce Ing. Petr 
Lupínek navrhl starostku obce Bc. Evu Šmeralovou jako kandidáta do Dozorčí rady  
VaK Pardubice, a. s. 
 
Hlasování o návrhu „ZO schvaluje starostku obce Bc. Evu Šmeralovou jako kandidáta do 
Dozorčí rady VaK Pardubice, a. s.“ – 12x pro, návrh byl přijat. 
 

4. Schválení darovací smlouvy pro obec Rybitví – firma Enteria a. s. darovala obci Rybitví do 
nového sálu audiovizuální techniku (dataprojektor, projekční plátno, komunikační wifi 
modul, kabeláž), podmínkou užívání je schválení darovací smlouvy. 
 
Hlasování o návrhu: „ZO schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Rybitví a firmou 
Enteria a.s., hodnota daru činí 238 929,60 -Kč bez DPH (289 104,82 Kč včetně DPH), 
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy a k zajištění zavedení majetku do 
evidence“ – 12x pro, návrh byl přijat. 
 

5. Různé 
 

 zhodnocení investice do nemovitostních fondů k 31. 1. 2023 je + 825.420,- Kč, 

 Mgr. Pipková – informovala zastupitele o dění a akcích v MŠ a ZŠ, pokračují práce 
na projektové dokumentaci kuchyně a nových učeben a příprava dokumentace 
pro možné dotace, 

 Mgr. Pipková – informovala zastupitele o postupu příprav oslav založení školy, 
oslavy proběhnou v termínu 19. 6. – 24. 6. 2023,  

 sál OÚ – byla přelakována podlaha, v řešení je reklamace prasklé trubky, údržba 
obce zhotovila dřevěné obložení a vyrobila pojízdné stojany na oblečení, 
15. 2. 2023 proběhne úprava řízení vzduchotechniky v sále (doplnění čidel v sále), 

 připravuje se rámcová smlouva s. p. Řezáčovou, která pro nás bude zajišťovat 
administraci dotací, 

 Ing. Lupínek seznámil zastupitele s požadavkem firmy Zásilkovna na rozšíření 
kapacity výdejního boxu u hřiště o jeden blok, bude vyvěšen záměr na rozšíření 
pronájmu pozemku, 

 Ing. Horník seznámil zastupitele s požadavkem Bc. Šmeralové na odkup části 
pozemku z důvodu vyřešení nesouladu skutečného stavu zastavěné plochy a 
zákresem v katastru nemovitostí, kdy při digitalizaci mapy vznikla chyba  
cca 40 cm. Jedná se o plochu pozemku 2 m2, cena pozemku by byla  
2 x 250 = 500,- Kč, bude vyvěšen záměr prodeje části pozemku, 

 ZO souhlasí s nákupem skládacího pódia o rozměrech 3x5 m do sálu za cenu  
cca 100.000,- Kč,  

 obec, ZŠ a MŠ a Hvězdička bude pořádat příměstský tábor od 7. 8. - 11. 8. pro 
naše děti od šesti let (úhrada cca 2700,- Kč), tábor bude na rozvoj pohybové 
dovedností dětí,  

 výstavba Kocmoud – řešíme s vlastníkem pozemku změnu územního plánu, kdy 
obec navrhla změnu výstavby pouze na rodinné domy, vlastník pozemku dále řeší 
s VaK Pardubice otázku kanalizace,  

 Český statistický úřad bude na území Rybitví, konkrétně v ulicích Hakenova, 
Jiráskova, Sokolovská, Tylova a U Stadionu, v období od 4. února do 4. června 
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2023 provádět statistické šetření s názvem Životní podmínky 2023 v souladu se 
zákonem 89/1995 Sb. Jedná se o šetření, které získává informace o bydlení, 
pracovní aktivitě a názorech na životní podmínky domácností. Šetření probíhá 
každoročně a týká se území celé České republiky. Zjišťování se stejným obsahem 
se koná v dalších 33 evropských zemích a jeho smyslem je dlouhodobě získávat 
srovnatelná data o sociální situaci jejich obyvatel. Tazatel Českého statistického 
úřadu se při návštěvě náhodně vybraných domácností prokáže průkazem tazatele 
ČSÚ, průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu a případně svým 
občanským průkazem. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit na 
internetových stránkách ČSÚ v odkaze Ověření tazatele, dále na pracovišti KS ČSÚ 
v Pardubicích na telefonním čísle 466 743 424. Tyto informace jsou na úřední 
desce, webových stránkách obce a Facebooku,  

 Ing. Horník informoval o probíhající změně územního plánu ohledně spalovny,  

 Ing. Horník informoval o šetření v areálu firmy ENRETA, která zpracovává odpad 
ze železničních pražců,  

 probíhá výběr zpracovatele studie na parkovací místa ve Školní ulici,  

 věci do tomboly na obecní ples se shromažďují na podatelně, 

 probíhající taneční kursy navštěvuje 18 párů, 

 proběhlo bezproblémové předání přeložky EOP mezi úřadem a COOP, 

 proběhlo jednání s oblastní charitou ohledně smlouvy a způsobem úhrady za péči, 
navržena změna do rozpočtu ve výši 140.000,- Kč. 

 
Termíny akcí a událostí v roce 2023 
 

 19. 2. – karneval ZŠ v sále 

 18. 3. – obecní ples 

 30. 3. – přezkoumání hospodaření obce 

 1. 4. – Velikonoční trhy 

 4. 4. – koncert v sále 

 30. 4. – Čarodějnice  

 19. 6. - 24. 6. – oslavy založení ZŠ 150 let 

 7. 8. - 11. 8. – příměstský tábor obec, ZŠ, Hvězdička 

 18. 8. a 25. 8. – letní kino 

 2. 9. – rozloučení s létem 

 2. 12 – vázání adventních věnců  

 5. 12. – Mikuláš  

 9. 12. – Vánoční trhy 
 
Jednání Zastupitelstva obce Rybitví bylo ukončeno 13. 2. 2023 v 18:50. 
 
Zápis byl vyhotoven 20. 2. 2023 

 

…………………………………     ………………………………. 

                   starostka obce                                                               ověřovatelé 
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Souhrn usnesení z jednání Zastupitelstva obce Rybitví ze dne 13. 2. 2023 

 

Zastupitelstvo obce 

 

2023/2/1 schvaluje navržený program, 

2023/2/2 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023, 

2023/2/3 schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužícího podnikání s p. Michalem 

Puskásem, Za Pivovarem 843, Lázně Bohdaneč, IČ 179 419 97 a pověřuje 

starostku obce k podpisu této smlouvy, 

2023/2/4 schvaluje starostku obce Bc. Evu Šmeralovou jako kandidáta do Dozorčí rady 
VaK Pardubice, a. s., 

2023/2/5 schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Rybitví a firmou Enteria a.s., hodnota 
daru činí 238 929,60 -Kč bez DPH (289 104,82 Kč včetně DPH), pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy a k zajištění zavedení majetku do 
evidence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………. 

       starostka obce                                                               ověřovatelé 

 

 


