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

561 85 Česká Rybná

Naše č. j.: OBCR/395/2019
Vyřizuje: Vencl
Počet listů: 6
Počet příloh:5/34
Datum: 17. 07. 2019

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná,
konaného od 19:00 hodin dne 17. 07. 2019.
Přítomni: Jiří Malý, Josef Vencl, Radek Myšák, Jiří Kalousek, Ing. Petr Krčmář, Lukáš Krejčíř,
Petr Krčmář, Petr Valach
Omluven: Ing. Radek Luhový
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 08. 07. 2019 do
17. 07. 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 Ing. Petra Krčmáře a Lukáše Krejčíře a
zapisovatelem Mgr. Marii Šulckovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná určuje ověřovateli zápisu Ing. Petra Krčmáře a
Lukáše Krejčíře a zapisovatelem Mgr. Marii Šulckovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 158/2019 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 sedm bodů-Žádost o
pronájem pohostinství „Bosenka“č. j. 390/2019, Oprava místní komunikace na p. p.
č. 1224/5 – cenová nabídka č. j. 489/2018. Veřejně prospěšné práce, podání žádosti.
Agentura ValFia, s.r.o.- dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 2. července 2018.
Rozpočtová změna č. 5. Provádění rozpočtových opatření. Výdaje z rozpočtu obce.
K doplněnému programu navrhl doplnit Ing. Petr Krčmář jeden bod-Návrh na změnu
rozsahu rekonstrukce kulturního domu – realizace dle projektové dokumentace ze dne 18.
11. 2013. 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 26. 06. 2019
SH ČMS-SDH Česká Rybná, žádost o výpůjčku pohostinství č. j. 367/2019
Návrh na změnu rozsahu rekonstrukce kulturního domu – realizace dle projektové dokumentace
ze dne 18. 11. 2013.
Cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturního domu č. j.
366/2019; 368/2019; 369/2019.
Žádost o pronájem pohostinství „Bosenka“ č. j. 390/2019

Oprava místní komunikace na p. p. č. 1224/5 – cenová nabídka č. j. 348/2019
Veřejně prospěšné práce, podání žádosti
• Rozpočtová změna č. 5
• Agentura ValFia, s.r.o.- dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 2. července 2018
• Provádění rozpočtových opatření
• Výdaje z rozpočtu obce
4. Organizační, provozní a finanční záležitosti obce
5. Diskuse a usnesení
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 159/2019 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 26. 06. 2019. Zastupitelé
obce, požádal o schválení zápisu ze dne 26. 06. 2019. K zápisům nebyly ze strany zastupitelů
a hostů vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje zápis ze zasedání ZO dne 26. 06. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 160/2019 bylo schváleno.
4.2. SDH Česká Rybná-žádost o výpůjčku nebytových prostor č.p. 120.
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o výpůjčku nebytových prostor č. p. 120 (pohostinství
Bosenka) č.j. 367/2019. Starosta obce navrhl vypůjčit nebytový prostor za úhradu spotřebované
el. energie, vody a plynu. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje SDH Česká Rybná na 23. – 25. srpna 2019
výpůjčku nebytového prostoru v č.p. 120 v k.ú. obce Česká Rybná (pohostinství Bosenka), za
úhradu provozních nákladů. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 161/2019 bylo schváleno.
4.3. Návrh na realizaci rekonstrukce kulturního domu dle projektové dokumentace ze
dne 18. 11. 2013 pod čj. 7275/2013/STAV-7
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 Kalousek Zdržel se 0
Usnesení č. 162/2019 bylo schváleno
4.4. Cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace 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: 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

4.5. Žádost o pronájem nebytových prostor č.p. 120
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o pronájem nebytových prostor č. p. 120 (pohostinství
Bosenka) - č. j. 390/2019. Starosta obce navrhl pronajmout nebytový prostor za stanovený
poplatek ze dne 28. března 2017 č. usnesení 486/2017 – výše poplatku 400,-Kč + úhradu
spotřebované el. energie, vody a plynu. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje pronájem na 30. 08. 2019 – 01. 09. 2019
nebytového prostoru v č.p. 120 v k.ú. obce Česká Rybná (pohostinství Bosenka), za úhradu
400,-Kč a provozních nákladů.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 165/2019 bylo schváleno.
4.6. Oprava místní komunikace na p. p. č. 1224/5 – cenová nabídka č. j. 348/2019
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.
4.7. 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 a poskytnutí příspěvku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 167/2019 bylo schváleno
4.8. Rozpočtová 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

4.9. 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
4.10. 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.
4.11. 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
• Termín příštího zasedání bude upřesněn
Ukončení zasedání ve 21:20 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelstva obce
2) Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce
3) Cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturního domu
4) Oprava místní komunikace na p. p. č. 1224/5 – cenová nabídka č. j. 348/2019
5) Rozpočtová změna č. 5
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 07. 2019
Zapisovatel: Mgr. Marie Šulcková
Ověřovatelé: Ing. Petr Krčmář
Lukáš Krejčíř

Místostarosta: Radek Myšák

Starosta: Josef Vencl

