Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
č.4/2022
Místo konání :

zasedací místnost obecního úřadu

Datum konání :

21.4.2022

Počet stránek :

2

Přítomni :

T.Kozel, J.Salák, Z.Král, J.Zátková , F.Klouda, Z.Thür

Omluveni :

R.Strych

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva o hospodaření obce za rok 2021
Návrh Závěrečného účtu obce
Smlouva o dílo č.1/22/041
Schválení člena a náhradníka do hodnotící komise
Propachtování plochy na Z-BOX
Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady
7. Smlouva o zřízení VB-služebnosti č.IV-12-0017414/VB/002
8. Výběrové řízení na zhotovení kanalizace v místní komunikaci Bílý vrch
9. Kontrola pokladny
10. Rozpočtové opatření č.3/2022
11. Různé

Jednání zahájil starosta obce, dal o programu hlasovat, ten byl jednohlasně
schválen.
1. Starosta obce seznámil zastupitelstvo a občany obce se zprávou auditora
k ověření účetní závěrky : Na základě námi provedeného přezkoumání
hospodaření územního celku jsme nezjistili skutečnost, která by nás vedla
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodě III. zprávy. Při přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku Rybnice za rok 2021 jsme nezjistili chyby a nedostatky.
2. Starosta seznámil zastupitelstvo obce s NÁVRHEM Závěrečného účtu obce
Rybnice za rok 2021. Návrh bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu až
do jeho projednání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo (pro 6, proti 0) Smlouvu o dílo č.1/22/041 s firmou
Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník. Předmětem smlouvy je oprava
místních komunikací v obci Rybnice na pozemku parc.č.1180/1, parc.č.1802/20,
parc.č.2568 a parc.č.314/5, které jsou ve vlastnictví Obce Rybnice.
4. Zastupitelstvo obce schválilo (pro 4, proti 0, zdržel 2) člena a náhradníka, a to
pana Mgr.Jiřího Saláka (místostarostu obce) a Mgr.Julie Zátková (předseda
finančního výboru) do hodnotící komise pro zadávání veřejné zakázky na výběr
dodavatele a realizaci společné stavby s názvem „I/27 Rybnice – Kaznějov“, dle
bodu V., odst.1, písm.c) Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek –
doplnění k zápisu č.3/2022.

5. Zastupitelstvo obce projednalo umístění Z-BOXU na pozemku parc.č.1768/1.
Obec Rybnice zveřejní záměr propachtovat část pozemku (2,1 m2) parc.č.1768/1,
dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb..
6. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo (pro 6, proti 0) Dodatek č.2 ke Smlouvě o
poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s firmou Marius Pedersen a.s.,
se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové. Předmětem dodatku je
navýšení ceny služeb, s účinností od 1.4.2022.
7. Zastupitelstvo obce schválilo (pro 6, proti 0) Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti č.IV-12-0017414/VB/002 Rybnice, PS, ppč.552, KNN s firmou ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou firmou
Senergos, a.s., se sídlem Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice.
Předmětem smlouvy je umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc.č.1782/1, parc.č. 1783/2 a parc.č.1784/6,
které jsou ve vlastnictví Obce Rybnice – viz zápis č.8/2021.
8. Zastupitelstvo obce rozhodlo o konání výběrového řízení na zhotovení kanalizace
v místní komunikaci Bílý vrch (část akce Rekonstrukce MK Bílý vrch).
9. Finanční výbor seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem kontroly pokladny a
jejích dokladů za 1.čtvrtletí 2022. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
10. Starosta seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č.3/2022.
11. Zastupitelstvo :
- projednalo nákup venkovních vitrín

Tomáš Kozel

……………………………………………………………………..

Mgr.Jiří Salák

…………………………………………………………………….

Zdeněk Král

………………………………………………………………………..

Mgr.Julie Zátková

……………………………………………………………………..

František Klouda

………………………………………………………………………

Zdeněk Thür

…………………………………………………………………………

Vyhotoveno dne : 21.4.2022
Podpis …………………………

