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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 17. 07. 2019
Přítomno osm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Ing. Petr Krčmář, Petr Valach, Radek Myšák,
Jiří Kalousek, Lukáš Krejčíř, Petr Krčmář
Omluven: Ing. Radek Luhový
NÁVRH NA REALIZACI REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZE DNE 18. 11. 2013
POD ČJ. 7275/2013/STAV7
Starosta obce seznámil ZO s návrhem Ing. Petra Krčmáře na realizaci rekonstrukce kulturního domu dle projektové dokumentace ze dne 18. 11. 2013
(stavební úpravy střešních a stropních konstrukcí čp. 120). Starosta navrhl návrh Ing. Petra Krčmáře neschválit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná neschvaluje návrh Ing.
Petra Krčmáře.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 162/2019 bylo schváleno.
CENOVÉ NABÍDKY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMEN
TACE PRO REKONSTRUKCI KULTURNÍHO DOMU Č. J. 366/2019;
368/2019; 369/2019.
Starosta obce seznámil ZO s cenovými nabídkami na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturního domu v České Rybné č. p. 120. (Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro společné povolení stavby DUSP
včetně inženýrské činnosti, příprava a podání dotační žádosti, zpracování prováděcí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, administrace dotace,
zajištění TDS a ATD, administrace zadávacího řízení na zhotovení zakázky) Cenové nabídky přílohou zápisu. Ze strany zastupitelů byl vznesen návrh uzavřít
smlouvu o dílo s ﬁrmou Energy Beneﬁt Centre a.s., na základě dobrých zkušeností z minulých let a ceny nabídky. Starosta navrhl uzavřít příkazní smlouvu na
I. etapu akce, tzn. vše potřebné pro zpracování projektu pro stavební povolení a
získání možné dotace. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturního domu v České Rybné č. p. 120 (č. j. 368/2019) v rozsahu pro společné
povolení stavby (DUSP) za 381 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
podepsáním Příkazní smlouvy č. 04-19-72 s Energy Beneﬁt Centre a.s. IČ:
Českorybenský Zpravodaj - 3/2019
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24286923, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Kalousek, Ing. Krčmář Zdržel se 0
Usnesení č. 163/2019 bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku na zpracování PENB, zajištění inženýrské činnosti, přípravy a podání
dotační žádosti pro rekonstrukci kulturního domu v České Rybné č. p. 120
(č. j. 368/2019) za 114 000,-Kč bez DPH, kde z celkové ceny bude 65 000,-Kč
bez DPH uhrazeno až po rozhodnutí o poskytnutí podpory. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce podepsáním Příkazní smlouvy č. 04-19-73 s
Energy Beneﬁt Centre a.s. IČ: 24286923, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 164/2019 bylo schváleno
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P. P. Č. 1224/5  CENOVÁ NA
BÍDKA Č. J. 489/2018
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou od f. Strabag a.s. na opravu
místní komunikace v obci Česká Rybná na p. p. č.1224/5 za 179 768,80 Kč bez
DPH. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Cenová nabídka přílohou zápisu
č. j. 348/2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou
nabídku na opravu místní komunikace od f. STRABAG a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5 za cenu 179 768,80 Kč bez DPH. A pověřuje starostu podpisem objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se Kalousek
Usnesení č. 166/2019 bylo schváleno.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE, PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Starosta obce seznámil ZO s možností vzít do pracovního poměru uchazeče
o zaměstnání (evidované na úřadu práce v okrese Ústí nad Orlicí). Starosta
navrhl vytvořit jedno pracovní místa pro uchazeče evidované na úřadu práce
a podat žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Týdenní pracovní doba
20 hodin (úvazek). Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje otevřít jedno
pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání – evidované na úřadě práce
a podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Týdenní
pracovní doba 20 hodin (úvazek). Pověřuje starostu obce podpisem dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
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a poskytnutí příspěvku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 167/2019 bylo schváleno.
OZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 5
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č.5 (dotace VPP, investice do veřejného osvětlení, v rámci rozpočtu). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou
změnu č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 168/2019 bylo schváleno.
AGENTURA VALFIA, S.R.O. DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE
DNE 2. ČERVENCE 2018
Starosta obce seznámil ZO se zněním dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 2.
července 2018 schválené usnesením č. 748/2018 ze dne 29. 06. 2018. Ze strany
zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje dodatek ke
smlouvě o dílo ze dne 2. července 2018 (smluvní strany Obec Česká Rybná a Agentura ValFia, s.r.o., Rudé Armády 646/47, 683 01 Rousínov, IČ:
03570738 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě o dílo
ze dne 2. července 2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 169/2019 bylo schváleno.
PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
Starosta seznámil ZO ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádění rozpočtových opatření, jimiž se mění výše rozpočtových paragrafů, položek a ﬁnancování v rozpočtu
příjmů a výdajů obce, a to provedením rozpočtové změny do výše 80 tis. Kč
včetně DPH za jedno rozpočtové opatření. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje starostovi
obce s účinností od 18. 07. 2019 ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádění rozpočtových opatření, jimiž se mění výše rozpočtových paragrafů, položek a ﬁnancování v rozpočtu příjmů a výdajů obce, a to prováděním rozpočtové
změny do výše 80 tis. Kč včetně DPH za jedno rozpočtové opatření.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 170/2019 bylo schváleno.
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VÝDAJE Z ROZPOČTU OBCE
Starosta seznámil ZO a požádal o schválení s účinnosti od 18. 07. 2019 provádět výdaje z rozpočtu obce dle schváleného rozpočtu do výše 80 tis. Kč včetně
DPH. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje starostovi obce s účinností od 18. 07. 2019 provádět výdaje z rozpočtu obce dle
schváleného rozpočtu do výše 80 tis. Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 171/2019 bylo schváleno.
OZ ukládá
 Do 4. srpna 2019 dodání návrhů o podání žádosti o dotaci – Akce programu obnovy venkova pro rok 2020.
 předsedům kontrolního a ﬁnančního výboru provést kontrolu do 20. 09.
2019
OZ bere na vědomí
 Stav ﬁnančního účtu k 26. 06. 2019
 Mú Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Oznámení, Zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Záchlumí č. j. 375/2019
 Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. j. 378/2019
 Informaci o zaměstnancích na VPP-podání žádosti o prodloužení dohody:
číslo dohody UOA-V-23/2019 č. j. 394/2019.
 Dne 17. 07. 2019 byla provedena kontrola-revize hasebních prostředků:
PHP a hydrantů.
 Zpráva SPOZ – J. Malý
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 15. 08. 2019
Přítomno osm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Ing. Petr Krčmář, Petr Valach, Radek Myšák,
Ing. Radek Luhový, Lukáš Krejčíř, Petr Krčmář
Omluven: Jiří Kalousek
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.
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.
EKOPF 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.
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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.
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.
ZÁMĚR SMĚNIT NEMOVITOST Z MAJETKU OBCE
Starosta obce seznámil ZO s návrhem směnit nemovitost z majetku obce,
a to část p. p. č. 94/2-trvalý 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.
ŽÁDOST SDH ČESKÁ RYBNÁ O FINANČNÍ PODPORU PŘI REPRE
ZENTACI 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 požár8
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ním sportu. Starosta navrhl poskytnout peněžitý dar ve výši 5000,-Kč. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje poskytnout
ﬁnanční dar 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.
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
 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

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 19. 09. 2019
Přítomno sedm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Ing. Petr Krčmář, Petr Valach, Radek Myšák,
Jiří Kalousek, Lukáš Krejčíř
Omluven: Ing. Radek Luhový, Petr Krčmář
Českorybenský Zpravodaj - 3/2019
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SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ
V OBCI ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO se zněním Smlouvy o zabezpečení zimní údržby /
Obec/. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu
o zabezpečení zimní údržby komunikací v Obci Česká Rybná /Obec/.
Smlouva uzavřena mezi Obcí Česká Rybná IČ:00278645 a Jiřím Matyášem IČ:11123036. Stanovená cena 740,-Kč/hodina bez DPH. Pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 185/2018 bylo schváleno.
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Č. 15/2019
Starosta obce seznámil ZO se zněním Dohody o provedení práce č. 15/2019
(práce v obecním lese). Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Dohodu
o provedení práce č. 15/2019. Dohoda uzavřena mezi Obcí Česká Rybná
IČ:00278645 a Lukášem Krejčířem, bytem Česká Rybná 45, 561 85 Česká
Rybná. Pověřuje starostu obce podpisem dohody č. 15/2019.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 186/2018 bylo schváleno.
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU PARD. KRAJE
PRO JSDH OBCE NA ROK 2019II. KOLO
Starosta obce seznámil ZO se zněním Smlouvy o poskytnutí programové účelové
dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019-II. kolo. Účelová dotace na pořízení zásahových oděvů-dotace 54 000,-Kč. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvy
o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019-II. kolo. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/24744.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 187/2019 bylo schváleno.
PROIZS CZ S.R.O.  CENOVÁ NABÍDKA PRO JSDH ČESKÁ RYBNÁ
Č. J. 486/2019
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou pro JSDH Česká Rybná od f.
ProIZS CZ s.r.o. – zásahový oblek Patriot ELITE CZ 6 Ks za celkovou cenu 90
10
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387,-Kč Starosta navrhl vybavení pro JSDH Česká Rybná zakoupit (dotace 54
000,-Kč). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup vybavení pro JSDH Česká Rybná seznam vybavení dle cenové nabídky č. j.
486/2019 za cenu 90 387,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 188/2019 bylo schváleno.
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 7
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č.7 (dotace VPP, kompostéry a SDH). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou
změnu č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 189/2019 bylo schváleno.
KALKULACE POJIŠTĚNÍ VOZIDLA Č. J. 494/2019, 495/2019 A 496/2019
Starosta obce seznámil OZ s cenovou kalkulací na pojištění vozidla Ford Transit Custon. Starosta navrhl uzavřít smlouvu s ČSOB Pojišťovna, která nabídla
nejlepší podmínky a i nejnižší cenu. Havarijní pojištění + doplňkové pojištění
za 12 835,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Kalkulace přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje uzavřít
smlouvu na pojištění vozidla Ford Transit Custon s ČSOB Pojišťovna.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy komplexní pojištění vozidla
NAŠE AUTO, číslo pojistné smlouvy 6152670130.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 190/2019 bylo schváleno.
KALKULACEVÁNOČNÍ VÝZDOBA Č. J. 492/2019 A 493/2019
Starosta obce seznámil OZ s cenovou kalkulací na vánoční výzdobu. Ze strany zastupitelů bylo navrženo objednat vánoční výzdobu u KANDELA svítidla s.r.o., Divišova
450, Žamberk. Dle cenové kalkulace 02 č. j. 493/2019 za celkovou cenu 74 090,-Kč
včetně DPH. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Kalkulace přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou kalkulaci 02 č. j. 493/2019. Pověřuje starostu obce zasláním objednávky na
vánoční výzdobu KANDELA svítidla s.r.o., Divišova 450, Žamberk za celkovou cenu 74 090,-Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Malý Zdržel se 0
Usnesení č. 191/2019 bylo schváleno.
Českorybenský Zpravodaj - 3/2019
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REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU ČP. 120
 ŘEŠENÍ ODPADNÍCH VOD
Starosta obce seznámil OZ s doporučením projekční kanceláře Energy Beneﬁt
Centre a. s. řešením odpadních vod při rekonstrukci kulturního domu zvolit
ČOV s kapacitou pro případné napojení ZŠ a po případě do budoucna i nové
hasičské zbrojnice. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje návrh projekční kanceláře Energy Beneﬁt Centre a. s.- ČOV s kapacitou pro případné napojení ZŠ a po případě do budoucna i nové hasičské zbrojnice.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 192/2019 bylo schváleno.
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančního účtu k 19. 09. 2019
 Krajský úřad, odbor ﬁnanční-zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce,
přezkoumané období od 1. 1. 2019 do 18. 9. 2019 – bez závad
 Stížnost na nepřiměřené a nebezpečné jízdy v obci č. j. 491/2019
 Kontrola na VPP 17. 09. 2019-bez závad
 MÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování stavební úřad,
ROZHODNUTÍ změnu stavby před jejím dokončením „stavební úpravy střešních
a stropních konstrukcí čp. 120 č. j. 441/2019. Lhůta prodloužena do 31. 12. 2024.
 MÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, OZNÁMENÍ
společné jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Dlouhoňovice č. j. 467/2019
 Doplnění odvolání žalovaného č. 1 proti rozsudku OS v Ústí nad Orlicí čj. 10
C 181/2018-52 ze dne 22. 5. 2019. Naše č. j. 465/2019 (márnice).
 UZSVM-vyjádření žalobce k odvolání žalovaného č.1 K sp. Zn. 10 C
181/2018. Naše č. j. 497/2019 (márnice).
 MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení. Platnost povolení končí 31. 12. 2022 č. j. 442/2019.
 Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. Zn.
V–7657/2019-611. Naše č. j. 500/2019.
 Zpráva lesní hospodářství – místostarosta obce
 Zpráva zaměstnanci na VPP – starosta, místostarosta
 Zpráva doskočiště u ZŠ Česká Rybná – zastupitel obce J. Malý
 Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
 Zpráva ze Školské rady při ZŠ Česká Rybná – zastupitel obce J. Malý
Josef Vencl – starosta obce
12
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok byl zahájen 2. září 2019 za účasti starosty obce a zástupců Sboru
pro občanské záležitosti. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje základní školu
20 žáků, 13 dětí je z České Rybné, 7 dětí dojíždí z Hejnic. Do prvního ročníku nastoupilo 7 nových prvňáčků, 4 chlapci a 3 holčičky. Povzbudivými slovy a dárkem je přivítal starosta obce pan Josef Vencl, upomínkovou knihu jim
předala paní Zdena Bartošová a paní Jaroslava Kalousková. Na prvňáčky navíc
čekala na lavici sklenice sladkého medu věnovaného panem Jendou Valachem.
Vyučuje se ve dvou třídách s pěti postupnými ročníky. V I. třídě se učí žáci 1.
a 2. ročníku, ve II. třídě žáci 3., 4. a 5. ročníku.
V září se žáci nevraceli do stejné budovy, kterou na konci školního roku opouštěli.
Opravy, modernizace a údržba jsou stále potřebné. Během letošních prázdnin byly vymalovány třídy, chodby a schodiště. Ve třídách byly sníženy stropy
a nainstalováno nové osvětlení s vyšší svítivostí. Třídy i chodby rozzářily nové
koberce využívané jak pro výuku, tak i pro aktivní a pasivní odpočinek. Překvapení čekalo žáky i venku na hřišti. Pan Jiří Malý s panem Konečným zajistili a sami provedli úpravu nového doskočiště pro hodiny tělesné výchovy. Oba
také ochotně pomohli s dalšími pracemi na školní zahradě.
Moc děkuji za zájmem a péči obce o školu. Výraznou proměnu ocenily zejména děti a jim přeji mnoho školních úspěchů a radostí.
Mgr. Marta Košťálová ředitelka

Českorybenský Zpravodaj - 3/2019
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
4. 8. 2019 VÝJEZD K POŽÁRU
4. srpna v 13,48 hodin byl vyhlášen poplach pro výjezd k požáru, ke kterému došlo
ve ﬁrmě ŽPSV Litice nad Orlicí. Naštěstí požár nebyl velkého rozsahu. Při sváření nebo řezání došlo k zahoření hořlavého materiálu, který byl v blízkosti uložen.
K zásahu se sjeli hasiči útvaru Žamberk, dobrovolní hasiči Česká Rybná a Žamberk.

ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH MIMO OKRSEK
5. července se družstvo mužů vypravilo do Líšnice, kde se konal 19.ročník
„O putovní pohár starosty obce‘‘. Jedná se o netradiční požární útok. Levý proud
po sražení prvního terče napojí další hadici a shazují další terč. Pravý proud
stříká přes okno na terč. S časem 48,00sekund obsadilo naše družstvo 5. místo,
vítězi se stalo družstvo mužů Kameničná. Celkem se účastnilo čtrnáct družstev.
27. července se stejné družstvo vypravilo do Tutlek, kde se pořádají noční závody. Na start se postavilo 5 družstvem žen a 10 družstev mužů. Provádí se
klasický požární útok, kde převýšení terénu je 11m. S časem 34,68 sekund
obsadili 5. místo a vítězem se stal Lanšperk.

KAMARÁDŮV MEMORIÁL
24. srpna se konal kamarádův memoriál spojený s grilováním. Závod se konal
jako večerní, se stratem za hospodou a cíl byl na kopci za školou. Na start se
postavilo 6 družstev žen a 16 družstev mužů. Tentokráté se dařilo našim dvěma
družstvům, a tak se pohár nejméně na rok vrátil do České Rybné.
Výsledky:

14

Muži
1. Česká Rybná 29,81
2. Česká
Če
Rybná 33,20
3. Dolní
Do Dobrouč 36,15
4. Kl
Klášterec nad Orlicí 37,09
5. Dlouhoňovice
Dl
38,39
6. Do
Dolní Dobrouč 39,28
7. Pís
Písečná 41,21
8. Žamberk
Ža
41,87
9. Kameničná 44,10
10. Klášterec nad Orlicí 47,57
11. Říčky 53,53

Ženy
1. Kameničná 46,53
2. Klášterec nad Orlicí 50,73
3. Dlouhoňovice 55,10
4. Písečná 60,23
5. Česká Rybná 66,30
6. Dolní Dobrouč NP
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12. Hejnice 64,30
13. České Libchavy 78,55
14. Bohousová NP
15. Líšnice NP
16. Přívrat NP

VESNICKÉ HRY BEZ KATASTRU
3. srpna neboli první srpnová sobota je konáním Vesnických her bez katastru.
Tentokrát pořadateli byli hasiči Hejnic společně s obcí. O se v netradičních disciplínách. Přestože počasí nebylo zrovna nakloněné, neubralo to na dobré náladě.
Výsledky:

starostové
1. České Libchavy
2. Velká Skrovnice
3. Hejnice
4. Libchavy
5. Česká Rybná

hasiči-obec
1. České Libchavy – hasiči
2. Velká Skrovnice - hasiči
3. Hejnice – obec
4. Velká Skrovnice – obec
5. Česká Rybná – obec
6. Hejnice – hasiči
7. Česká Rybná – hasiči
8. Písečná
9. České Libchavy – obec
10. Horní Libchavy

Disciplíny: pití piva – láhev / půllitr brčkem; zatloukání hřebíků; jízda na kole;
chůze na chůdách; soulyžení; přenos vody; picí štafeta; chytání vajec

120 LET SDH BOHOUSOVÁ
13. srpna slavil SDH v Bohousové 120. výročí založení sboru. Při této příležitosti posvětili nové dopravní vozidlo pro zásahovou jednotku. Při tomto výročí byli ohodnoceni zasloužilí členové. Škoda, že na této oslavě se účastnilo, tak
málo našich členů.

ČESKÁ RYBNÁ U PROSEČE
21. září nabrali směr naši muži na soutěž do České Rybné u Proseče. Tam soutěž
spočívá v provedení požárního útoku dvoukolově. První pokus se zdařil, rýsovalo se první místo . Druhý pokus už nebyl tak úspěšný, vycházelo to na třetí místo.
Druhou disciplínou byla picí štafeta, ta rozhodla o konečném čtvrtém místě.
Za SDH Jiří Malý
Českorybenský Zpravodaj - 3/2019
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MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
ODESSOS CUP 2019
„Máme možnost jet na závody do Bulharska do Varny. Jeli byste?“ Asi si dovedete představit, jaká byla odpověď nadšených kluků z družstva dorostu. Jenže
s nadšením vyvstalo spousty otázek, jak vše realizovat. A nejen to. Pokud odešleme přihlášku, bude třeba dopilovat disciplíny, které sice umíme, ale podle
mezinárodních pravidel je neběháme. A co bude nejtěžší, natrénovat výstup
do 4. podlaží cvičné věže.
Když v polovině srpna přišla do emailu panu starostovi pozvánka pro naše
družstvo mužů na mezinárodní závody, tak už bylo jasno. A rozjel se veliký kolotoč. Shánění ﬁnancí na cestu a tréninků. První seznámení s věžemi proběhlo
12.8. na stanici HZS SŽDC Česká Třebová, kde se kluků ujal Vašek Mikyska.
Celkově věže trénovali 8x a jednou byli trénovat také s reprezentantem Pavlem
Krpcem na stanici HZS Ostrava Poruba.
Starosta obce Česká Rybná Josef Vencl spolu se zastupiteli rozhodli, že naši
cestu do bulharské Varny podpoří. Stejně tak tomu bylo i v sousedním Záchlumí. Na cestu a ubytování nám přispěli také naše sbory, včetně SDH
Klášterce nad Orlicí, z něhož jsme si zapůjčili na výpomoc bývalého dorosteneckého reprezentanta ČR.
Českou Rybnou reprezentovali a českou vlajku hrdě na své hrudi nosili Tomáš Pfeifer, Radek Pfeifer, Kryštof Kalousek, Patrik Kalousek (všichni Česká
Rybná), Filip Pavel, Filip Musil, Vojtěch Andrš (všichni Bohousová) a Zdenda
Kalous (Klášterec nad Orlicí).
Při odjezdu jsme si byli vědomi trochu těžší výchozí pozice, kvůli malým zkušenostem na věžích a 4. úseku štafety. Ale rozhodně jsme neuvažovali o tom, že
bychom to měli z tohoto důvodu vzdát. A tak jsme o půlnoci 22.9. vyrazili od rybenské hasičárny, abychom za 22 hodin vystupovali z aut u hotelu Elena na Zlatých Píscích, kde bylo ubytování pro závodníky zařízeno. Rychle najíst se a na kutě
nabrat síly na pondělní trénink na stadionu. Tahle možnost zkusit vše na místě
s materiálem, který byl zároveň na závodech, byla k nezaplacení. Seznámili jsme se
s místním reprezentantem Míšou, který nám také dal cenné rady. Odpoledne jsme
ještě ozkusili slanost a teplotu Černého moře. Večer už jsme se dívali do očí na večeři našim soupeřům. Snad největší zážitek bylo potkat tváří v tvář úřadujícího
mistra světa v běhu na 100 metrů překážek Vladimíra Sidorenka z ruského týmu.
16
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Úterý jsme si nechali volné dopoledne na poznávání Varny a focení společných fotek. Odpoledne probíhala rozprava vedoucích družstev a na stadionu
oﬁciální tréninky. Na každou disciplínu bylo 10 minut na seznámení se s překážkami a prostředím. Právě v této chvíli jsme ocenili nejvíce pondělní den
obětovaný intenzivnímu tréninku. Náš doprovod se podíval do Retro muzea
ve Varně, kde bylo k vidění třeba naše „embéčko“ nebo hračky, se kterými si
ještě hráli. Večer jsme strávili procházkou po Zlatých Píscích a brzkým odchodem na pokoj. Ráno nás čekalo brzké vstávání a snídaně, kvůli závodníkům
posunuta už na 7 hodinu.
Středa nás přivítala lehkým deštíkem. Ale než jsme po snídani odjížděli na stadion, tak bylo po něm. Předchozího dne jsme si vylosovali startovní číslo 2, což
zaručovalo účast vždy v prvním rozběhu. Alespoň kluci nemuseli čekat dlouho
na své pokusy a měli je brzy za sebou. Atmosféra velkého závodu, umocněná
ještě zprávami z domova, kdy se nás rodiny ptaly, kde jsme. Neviděli nás totiž
v přímém přenosu na svých monitorech. Nakonec se startovní pozice v předních řadách neukázala zase tak špatná. Jako benjamínci soutěže byli kluci pod
ostrým dohledem soupeřů. A hned po stovkách jsme slyšeli z úst rumunských
a bulharských reprezentantů respekt. Rozhodně jsme se neměli za co stydět.
Filip Pavel, Radek Pfeifer a Kryštof Kalousek si vylepšili své osobní rekordy! To
nás vyneslo na 13. pozici po první disciplíně.
Odpoledne nás čekal odjezd na slavnostní zahájení ve sportovním parku
ve Varně. Rozhodně jsme nepodcenili přípravu, vytáhli jsme státní vlajky s nápisem Česká Rybná, rybenské a vyzbrojeni cedulkou Pardubice (podle kraje,
ze kterého jsme přijeli) jsme v pochodu vykročili k představení se. Součástí zahájení byla bulharská hymna, folklorní tance a zpěv. Následovalo focení všech
týmů a odjezd na hotel. Nabrat síly na náročný druhý den.
Věže v našich myslích budily největší respekt. Ale i tady jsme ukázali, že při
větším tréninku jsme schopni zkušenou konkurenci dohnat. Čas pod 20 vteřin nebyl sice pokořen, ale to neznamenalo, že se tato hranice neklepala před
pokořením – nejblíže byl Tomáš Pfeifer, Filip Pavel a Zdenda Kalous. Nakonec
nám tato disciplína vykouzlila celkové 20. místo. Ale před námi byla královská disciplína požární útoky. A hlavně pohled na ﬁnálové rozběhy, do kterých
postoupili zástupci ruské a ukrajinské reprezentace. Tady je opravdu se na co
dívat – na světovou špičku. Rusko a Ukrajina má proti zbytku světa možnost
trénovat věže i v zimním období v halách. Nehledě na to, že se jedná o plně
profesionální sportovce!
Českorybenský Zpravodaj - 3/2019
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Čekání na odpolední závod jsme si zpestřili různě - -tréninkem rozdělovače
na stovky nebo pinkáním volejbalu v mezinárodním složení. Přidali se k nám
totiž i moldavci a rumuni. Pak už byl ale čas vybrat si materiál, se kterým svůj
první pokus poběžíme. A protože poněkud upravené rčení: že je něco mezi
nebem a Bulharskem se opravdu ujalo, zapůjčili jsme do eráru vlastní hadicové
klíče a dali k dispozici podložku pod savice.
Požární útok je opravdu naši silnou stránkou, protože čas z prvního kola, který
byl 30,63 jsme ještě o vteřinu vylepšili na konečných 29,74. To nás ihned vyneslo na 5. místě v disciplíně. Ani nevíte, jakou nám to udělalo radost. 13.místo ze středy bylo už jen o jedno místo před námi.
Poslední den nás čekaly štafety. Samozřejmě kromě balení a závěrečného ceremoniálu. Kluci poctivě trénovali, Jirka s Mírou jim připravili vanu se směsí
na hašení, takže i čtvrtý úsek štafety byl alespoň pro představu potrénován.
Ale znáte to, nic se nevyrovná pravému závodu, atmosféře a podmínkám.
Tady to bohužel platilo dvojnásob. Dvakrát větší oheň a mnohem silnější, se
kterým si naše první štafeta úplně neporadila. Štafeta byla skvěle rozběhnutá,
ale bohužel nám nepřálo štěstí. Takže čas 61:72 se nepočítal. Přála bych vám
stát u tribuny a slyšet to obdivné hučení potom, co kluci doběhli. Všichni jim
to přáli! A tak jsme museli vsadit na zajišťovací čas druhé štafety a radši pomalejší hašení než další neplatný pokus. Ale nebyl důvod svěšovat hlavy a být
nepokojený s konečným výsledkem – celkové 17. místo. Naopak, kdyby nám
někdo na začátku přípravy řekl, že se na dospěláckých závodech umístíme
na takovém místě, tak bychom to brali všemi deseti. Považte, věkový průměr
družstva je 16,5 a standardní věkový průměr těch konkurenčních je tak 25 let.
Nehledě o tréninkových možnostech.
Završení celého turnaje bylo společné fotografování s úřadujícím mistrem
světa na 100 m Vladimírem Sidorenkem a pro kluky bylo cenné také focení
s členkami týmu Fire Tv. Nelze jim to mít za zlé, jsou to kočky;-) Největší ocenění se však dostalo Zdendovi Kalousovi, který se k Sidorovi přišel vyfotit sám,
a ještě ho požádal o jeho přilbu! Dostal ji podepsanou i se všemi jeho osobními
rekordy!
Takže když kluci nastoupili na závěrečný ceremoniál v košilích a v motýlcích,
tak se nám vedoucím zatajil dech. Opravdu Českou Rybnou a Českou republiku reprezentovali s hrdostí a se ctí! Děkuji za vzornou reprezentaci a disciplínu, kterou nám všem ukázali.
18
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Tento závod splnil vše, na co nás lákal – světovou konkurenci, spolupráci mezi
týmy a vyměňování zkušeností (my jsme radili u útoku a nám zase jak se poprat se čtvrtým úsekem štafety). Ale největší devizou byla přátelská atmosféra.
Do světové soutěže, kde by se dbalo na precizní provedení pravidel a připravení disciplín, měl tento závod daleko. Ale to není to nejcennější.
Moc děkujeme za podporu oběma obcím, ze kterých naši závodníci patří. Obci
Česká Rybná a Záchlumí, našim SDH Česká Rybná, Bohousová a Klášterec
nad Orlicí. A také sponzorům, kteří nám věřili a podpořili nás taktéž nemalými částkami. Jsou to ProIZS CZ s.r.o., H3Geo s.r.o., Ekola České Libchavy,
Stavební práce Pfeifer, Podchlumí a.s., Agro Žamberk, Zíma s.r.o., Vacek – stavební materiál, 3D Fitness, Leoš Mužík – spojovací materiál, Hrabáček s.r.o.
Vážně si toho všeho vážíme, protože tento zážitek z našich myslí jen tak nevymizí, a hlavně nám dal veliké množství zkušeností!
Za reprezentační tým SDH Česká Rybn Lucie Leuchterová
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TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
SRDEČNĚ ZVEME NA:
1. Posvícenské fotbalové utkání ženatí x svobodní – 20. 10. 2019 výkop
ve 13.00 h, občerstvení zajištěno
2. každé úterý od 17.00 h pro zájemce nohejbal na fotbalovém hřišti
3. každou neděli malý fotbal na Habřince (do konce října); od listopadu
je zajištěna hala u Žirafy v Žamberku. | Odjezd od Bosenky v 18.30 h.
Zájemci o účast na těchto akcích kontaktujte Michala Felcmana (733 575 949)
nebo Martina Myšáka (737 711 670).

Za TJ Sokol Martin Myšák

Každé pondělí a středu od 19:00 do 20:30 (od září do června) cvičení pro ženy
a dívky v tělocvičně ZŠ v České Rybné.
Každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 (od října do června) pohybovky pro kluky
i holky ve věku 6 – 11 let (I. stupeň ZŠ), kteří si rádi hrají a sportují. V tělocvičně ZŠ v České Rybné (děti si budeme vyzvedávat ve škole).
TJ SOKOL Česká Rybná zve všechny na 4. ročník ČESKORYBENSKÉ DRAKIÁDY. Akce se bude konat v sobotu 19. října od 14.00 hod. v České Rybné
na louce nad školou.
Za TJ Sokol Dominika Chaloupková Krátká

LOUČENÍ S LÉTEM
Počasí nám 7. září téměř ukázkově
ukázalo konec léta. Naštěstí však tato
drobná nepřízeň počasí neodradila příznivce Sokola a dorazili. Oslava 95. výročí TJ Sokol Česká Rybná se neobešlo
bez focení, při kterém jsme využili nová
trička. Kuřata na grilu krásně voněla
a ještě lépe chutnala. K tanci i poslechu
nám zahrál pan Štěrba z Králík.
Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli při realizaci akce. Těm z Vás, kteří nás
přišli podpořit, patří velký dík.
Za TJ Sokol Anna Luhová
20
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
ČERVENEC:
Renata Bubeníková 75 let
SRPEN:
Marie Hynková 75 let
ZÁŘÍ:
Vladimír Semrád 65let
Hana Myšáková 75let
Marie Krčmářová čp.5 75let
K životnímu jubileu hodně zdraví a rodinné pohody
přejí členové SPOZ.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Prázdniny utekly jako voda, kalendář avizoval 2. září 2019, což byl podmět, aby
se děti vrátily do školních lavic. Tradicí se stalo, že Sbor pro občanské záležitosti
přichází přivítat a podělit se o první dojmy našich prvňáčků. Pro vzpomínku na
první den ve škole jsme předali malý dárek. Popřejme, aby se jim v naší školičce
líbilo a po létech měli na co vzpomínat.
Za SPOZ Jiří Malý

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011
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FOTOGRAFIE Z HISTORIE  VZPOMÍNÁME
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Vstupenky pouze v předprodeji na OBECNÍM ÚŘADĚ od 2. prosince 2019
Pondělí – čtvrtek 8.00 - 15.00 hod. u p. I. Martincové tel.: 797 996 078
Vstupné 120,- Kč
Informace na tel.: 603 588 887
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

