
Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 15.12.2015 na Obecním úřadu v Rybništi 

 

167/15 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jaroslavu Fišerovou a Petra Krajzingera 
 

168/15 ZO schválilo zápisy z 8. a 9. zasedání ZO, která se konala 4.11.2015 a 7.12.2015. 
    
169/15 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 8. a 9. zasedání ZO, která se konala 4.11.2015 a 7.12.2015,  
              informoval starosta: 

- kůlna u nádraží: starosta uvedl, že ve znaleckém posudku je chyba, je tedy třeba počkat na  
  opravený posudek,   

             - komunikace za hradlem v majetku ČD : bude se řešit v novém roce, 
             - projekt ZŠ – družina v podkroví : bude se řešit v novém roce,  
             - prostranství před poštou: bude se řešit v novém roce, 
             - upozornění pro p. Škvora: bude se řešit v novém roce, 
             - škody na místních komunikacích – firma Strabag – bude se řešit po ukončení prací železnici, 
             - SFŽP – svozové vozidlo na BRKO – již je na obci včetně dotace. 

     
170/15 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tento bod: 

  - finanční dar pro starostu        
 
171/15 ZO schválilo rozpočtovou změnu č.4/2015 – viz.  příloha zápisu. 
 

172/15 ZO  schválilo doplnění návrhu rozpočtu na rok 2016 takto: 
             ve výdajové části:  

- ponížení - par. 6409/5909  -230.000,-Kč 
   doplnění rozpočtu - par. 6171/6130  230.000,-Kč 
 - rozčlenění par. 3419 na TJ Tatran (60.000,-Kč) a kulečníkáře org. 002 par. 3419 (10.000,-Kč).  

  Kulečníkáři navíc musí dodat prezentaci své činnosti k uveřejnění do místního časopisu. 
 
173/15 Po provedení výše uvedených změn ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2016. Závazným ukazatelem  
              je paragraf. 
 
174/15 ZO vydává předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od  
              posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce do konce kalendářního roku 2015 s tím, že přijatá  
              rozpočtová opatření budou předložena ZO na prvním veřejném zasedání v roce 2016. 
 

175/15 ZO schválilo návrh na odpisy majetku obce dle přiloženého přehledu  - viz. příloha zápisu. 
              Z hlavní evidence odpisy v celkové výši 148.285,03 Kč. 
 
176/15 ZO schválilo podání žádosti o dotaci  na Opravy místních komunikací v Rybništi na Ministerstvo pro  
             místní rozvoj Praha – program Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul č. 5 - Podpora  
            obnovy místních komunikací s tím, že z rozpočtu obce bude zajištěno spolufinancování této akce. 
 177/15 ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci  na Opravu místních komunikací v Rybništi na  
              Ministerstvo pro místní rozvoj Praha – program Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul č.  
               5 - Podpora obnovy místních komunikací. 
 
178/15 ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku na akci „Chodník  Rybniště – I. etapa“ na Státní  
              fond dopravní infrastruktury s tím, že z rozpočtu obce bude zajištěno spolufinancování této akce. 
179/15 ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti o poskytnutí příspěvku na akci „Chodník Rybniště – I.  
             etapa“ na Státní fond dopravní infrastruktury. 
 
180/15 ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,-Kč na cyklistický závod Tour de  
             Feminin 2016, který se koná v Krásné Lípě. 
 
181/15 ZO se zabývalo žádostí o finanční podporu od MAS Český sever, z.s. a jednohlasně schválilo, aby  
             zástupce spolku podal podrobnější vysvětlení osobně/písemně k čemu přesně bude finanční podpora  
             sloužit a o jakou výši podpory žádá. 



 
182/15 ZO schválilo, že nabídku „Poradenského centra“ od MAS Český sever, z.s. nepřijímá. 
 
183/15 ZO  schválilo pronájem a následný odprodej  částí p.p.č. 248 a 250/1 k.ú. Rybniště  o výměře cca  
             1600  m2  dle podmínek  daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště za účelem  
             výstavby rodinného domu Kateřině a Martinu Volfovým s tím, že odměření   pozemků bude  
             provedeno na náklady manželů Volfových . 
            ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvy kupní. 
 
184/15 ZO rozhodlo, že zamítá  prodej p.p.č. 798/2 k.ú. Rybniště o výměře 325 m2 , Miladě Padevětové. 
               
185/15 ZO schválilo pronájem  p.p.č. 798/2 k.ú. Rybniště o výměře 325 m2,  Břetislavu Kristovi. 
              ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o nájmu pozemku. 
 
186/15 ZO  schválilo odkoupení p.p.č. 305 k.ú. Rybniště o výměře 4317  m2 od Horníčkové Evy,  Jobové  
             Zdenky, Leitlové Marie a Šestáka Milana  za cenu 230.000,-Kč do majetku Obce Rybniště s tím, že  
             vklad do KN bude hradit Obec  Rybniště. 
              ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na odkoupení p.p.č. 305 k.ú. Rybniště. 
 
187/15 ZO rozhodlo, že umístění zpomalovače vozidel na místní komunikaci p.p.č. 428 k.ú. Rybniště ,   
              zamítá (žádost  Miroslava Šmejkala). 
 
188/15 ZO  schválilo záměr na provedení rekonstrukce komunikace p.p.č. 60 k.ú. Nová Chřibská v úseku  
             mezi nemovitostí čp. 45 a nemovitostí čp. 24 v Nové Chřibské  tak, aby byla průjezdná a to hlavně  
             z důvodu průjezdnosti v zimním období (protahování). Zároveň dává za úkol starostovi zajistit  
             nabídku na opravu místní komunikace a odstranit sloupek z komunikace. 
 
189/15 ZO schválilo, že přidělení  bytu č.2  v domě čp. 234 v Rybništi bude provedeno na základě  
             vyhodnocení přehledu platných žádostí,  které členové ZO obdrželi, a každý člen ZO sám  
              rozhodoval o pořadí přidělení bytu. Vyhodnocení bude přílohou tohoto zápisu.  
              ZO pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy. 
 
190/15 ZO schválilo Povodňový plán obce Rybniště. 
 
191/15 ZO schválilo finanční dar (dle zákona č. 128/2000, § 85, písm b) pro ing. Romana Forferu  ve výši  
              jedné jeho měsíční odměny za aktivní přístup k naplňování rozpočtu obce (např. úspěchy v dotační  
              politice, snižování energetických ztrát, zvýšení příjmů za sportovní rybolov, zefektivnění práce a  
              využívání VPP) a za osobní nasazení při prezentaci v oblasti sportovní (fotbalová reprezentace  
            starostů ČR, volejbalové turnaje amatérských hráčů za tým Rybniště). 
 
 
 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová       Ing. Roman Forfera 
    místostarostka                starosta  
 
 
 
V Rybništi 16.12.2015 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Fišerová  a Petr Krajzinger 


