OBEC ČESKÁ RYBNÁ
Tel.: 465 322 666
e-mail: ceskarybna@tyhan.cz

561 85 Česká Rybná

Naše č. j.: OBCR/426/2019
Vyřizuje: Vencl
Počet listů: 4
Počet příloh:5/5
Datum: 15. 08. 2019

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná,
konaného od 19:00 hodin dne 15. 08. 2019.
Přítomni: Jiří Malý, Josef Vencl, Radek Myšák, Ing. Petr Krčmář, Lukáš Krejčíř, Petr Krčmář,
Petr Valach, Ing. Radek Luhový
Omluven: Jiří Kalousek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce
Josefem Venclem.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Česká Rybná
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 06. 08. 2019 do
15. 08. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je osm členů zastupitelstva z celkového počtu devíti členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2)Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Krčmáře a Ing. Radka Luhového a
zapisovatelem Mgr. Marii Šulckovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná určuje ověřovateli zápisu Petra Krčmáře a Ing.
Radka Luhového a zapisovatelem Mgr. Marii Šulckovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 172/2019 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Schválení programu:
• Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce. K tomuto programu navrhl starosta doplnit čtyři body-Žádost o
odkoupení pozemku č. j. 420/2019. Záměr směnit nemovitost z majetku obce. Žádost
SDH Česká Rybná o finanční podporu při reprezentaci na mezinárodní soutěži
v požárním sportu ve Varně č. j. 422/2019. Rozpočtová změna č. 6. K doplněnému
programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje následující program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu jednání ZO
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola zápisu ze zasedání ZO ze dne 17. 07. 2019
Nabídka na prodej pozemku v kú. Česká Rybná č. j. 397/2019
Návrhy na podání žádosti o dotaci POV 2020
EKO-PF s.r.o., spolupráce při likvidaci odpadů – sběr potravinářského oleje č. j. 418/2019
Žádost o odkoupení pozemku č. j. 420/2019
Záměr směnit nemovitost z majetku obce

Žádost SDH Česká Rybná o finanční podporu při reprezentaci na mezinárodní soutěži
v požárním sportu ve Varně č. j. 422/2019
• Rozpočtová změna č. 6
4. Organizační, provozní a finanční záležitosti obce
5. Diskuse a usnesení
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 173/2019 bylo schváleno.
4) Organizační, provozní a finanční záležitosti obce
4.1. Zápis z jednání ZO
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z jednání ZO ze dne 17. 07. 2019. Zastupitelé
obce, požádal o schválení zápisu ze dne 17. 07. 2019. K zápisům nebyly ze strany zastupitelů
a hostů vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje zápis ze zasedání ZO dne 17. 07. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 174/2019 bylo schváleno.
4.2. Nabídka na prodej pozemku v kú. Česká Rybná č. j. 397/2019
Starosta obce seznámil OZ s možností koupit p. p. č. 422/3; 423/2 a 423/4 vše v katastrálním
území Česká Rybná u Žamberka. Celková plocha 1813 m2. Kupní cena 68 894,-Kč. ZO Jiří
Kalousek navrhl pozemky zakoupit. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup p. p. č. 422/3; 423/2 a 423/4 v kú. Česká
Rybná u Žamberka za sjednanou kupní cenu 68 894,-Kč. A pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 175/2019 bylo schváleno.

4.3. Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na rok 2020
Starosta obce seznámil ZO s podanými návrhy od ZO o podání žádosti o dotaci z programu
obnovy venkova pro rok 2020. Po diskusi byl vybrán návrh „Oprava části místní komunikace
na p. p. č. 1211/1“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2020. Oprava
místní komunikace na p. p. č. 1211/1 v kú. Obce Česká Rybná u Žamberka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 176/2019 bylo schváleno
4.4. EKO-PF s.r.o., spolupráce při likvidaci odpadů – sběr potravinářského oleje č. j. 418/2019
Starosta obce seznámil ZO s povinností obce od 1. ledna 2020 zřídit sběrnou nádobu na
potravinářský olej. Starosta navrhl zakoupit jednu nádobu o objemu 240 l a uzavřít smlouvu o
spolupráci při likvidaci odpadů s firmou EKO-PF s.r.o. se sídlem, Hlincová Hora 60, 373 71
Hlincová Hora, IČ: 62525816. Roční poplatek je stanoven na 950,-Kč za 1 rok (bez DPH) za 1
ks nádoby. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup jedné nádoby o objemu 240 l na
potravinářský olej a pověřuje starostu podpisem smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů
s firmou EKO-PF s.r.o. se sídlem, Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ: 62525816.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 177/2019 bylo schváleno
4.5. Žádost o odkup části p. p. č. 94/2, č. j. 420/2019
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o prodeji části obecního pozemku č. p. p. 94/2 – trvalý
travní porost v k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Starosta obce navrhl vyhlásit záměr na prodej
části p. p. č. 94/2 – trvalý travní porost v obci a k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná ukládá starostovi obce vyhlásit záměr-prodat nemovitost
z majetku obce – část p. p. č. 94/2 (cca 65 m2) trvalý travní porost v obci a katastrálního
území Česká Rybná u Žamberka. (záměr přílohou zápisu).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 178/2019 bylo schváleno.
4.6. Záměr směnit nemovitost z majetku obce
Starosta obce seznámil ZO s návrhem směnit nemovitost z majetku obce, a to část p. p. č. 94/2trvalý travní porost o výměře 29 m2 v obci a katastrálním území Česká Rybná u Žamberka, číslo
LV-10001 za část p. p. č. 75-ostatní plocha o výměře 22 m2, ve vlastnictví paní Ouřecké v obci
a katastrálním území Česká Rybná u Žamberka, číslo LV-190. Starosta obce navrhl vyhlásit
záměr na směnu nemovitosti z majetku obce. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná ukládá starostovi obce vyhlásit záměr-směnit
nemovitost z majetku obce- část p. p. č. 94/2-trvalý travní porost o výměře 29 m2 v obci a
katastrálním území Česká Rybná u Žamberka za část p. p. č. 75-ostatní plocha o výměře
22 m2 v obci a katastrálního území Česká Rybná u Žamberka. (záměr přílohou zápisu).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 179/2019 bylo schváleno

4.7. Žádost SDH Česká Rybná o finanční podporu při reprezentaci na mezinárodní
soutěži v požárním sportu ve Varně č. j. 422/2019
Starosta obce seznámil ZO se zněním žádosti o finanční podporu pro SDH Česká Rybná. Na
reprezentaci České Rybné na mezinárodní soutěži v požárním sportu. Starosta navrhl
poskytnout peněžitý dar ve výši 5000,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje poskytnout finančního daru ve výši 5.000,-Kč. A
pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 180/2019 bylo schváleno
4.8. Rozpočtová změna č. 6
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č.6
(dotace POV 110 000,-Kč, příspěvek SDH). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou změnu č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 181/2019 bylo schváleno
OZ bere na vědomí
• Stav finančního účtu k 15. 08. 2019
• Aktualizace seznamu členů JSDH Česká Rybná k 15. 07. 2019. Příloha ke
smlouvě 0011104083, Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
• Skala – dne 06. 08. 2019 prověrka BOZP 2019 a plán odstranění závad
• Kontrola ochrana osobních dat GDPR 07. 08. 2019
• MÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování stavební úřad,
OZNÁMENÍ zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením
„stavební úpravy střešních a stropních konstrukcí čp. 120 č. j. 399/2019.
• Policie ČR, oznámení přestupku č. j. 423/2019
• Zpráva SPOZ – J. Malý
• Termín příštího zasedání bude upřesněn
Ukončení zasedání ve 20:15 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelstva obce
2) Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce
3) Záměr prodat nemovitost z majetku obce
4) Záměr směnit nemovitost z majetku obce
5) Rozpočtová změna č. 6
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 08. 2019
Zapisovatel: Mgr. Marie Šulcková
Ověřovatelé: Petr Krčmář
Ing. Radek Luhový
Místostarosta: Radek Myšák

Starosta: Josef Vencl

