
Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 27.1.2016 na Obecním úřadu v Rybništi 

 

1/16 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jiřinu Chroustovskou a Karla Masopusta 
 

2/16 ZO schválilo zápis z 10. zasedání ZO konaného 15.12.2015. 
    
3/16 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání ZO, které se konalo 15.12.2015, informoval  
         starosta: 

- kůlna u nádraží – čeká se na ČD- posudek,  
- projekt ZŠ – družina v podkroví: došlo ke schůzce s projektantem na místě a začaly projekční     
  práce,  
- prostranství naproti poště v návaznosti na park vedle OÚ: budou osloveni architekti, 
- škody na místních komunikacích – firma Strabag – bude se řešit po ukončení prací na železnici, 
- manželé Volfovi odstupují od pronájmu a následného odkoupení pozemku248 a 250/1 k.ú.  
  Rybniště, 
- cesta v Nové Chřibské – p.Pípa – p.Špulák – bude se řešit po skončení zimy. 

     
4/16 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tyto body: 

-        střecha na čp. 59 
-        knihovna  
-        sa moobsluha – dodatek ke smlouvě 
-        ZŠ – zpráva o hospodaření, obnova počítačové sítě  

 
5/16 ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2015 – viz.  příloha zápisu. 
 
6/16 ZO schválilo čerpání rozpočtu za 1-12/2015.  
 
7/16 ZO schválilo veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci z rozpočtu obce na rok 2016  –  TJ  Tatran  
         (fotbal, kulečníkáři), Hasiči (jednotka dobrovolných hasičů, mládež) a Klub důchodců – výše dotace je  
         dle schváleného rozpočtu pro rok 2016.  
       ZO pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávních smluv. 
 
8/16 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na HZS ČR na pořízení dopravního automobilu – hasičského  
         vozidla. 
 
9/16 ZO schválilo finanční spoluúčast, která bude čerpána z rezervy obce, v případě získání dotace na  
         pořízení dopravního automobilu – hasičského vozidla. 
 
10/16 ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci na HZS ČR na pořízení dopravního automobilu –  
           hasičského vozidla. 
 
11/16 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na SZIF nebo Ústecký kraj na opravu křížku na p.p.č. 15 k.ú.  
           Rybniště (naproti poště). 
 
12/16 ZO schválilo finanční spoluúčast, která bude čerpána z rezervy obce, v případě získání dotace na  
           opravu křížku na p.p.č. 15 k.ú. Rybniště (naproti poště). 
 
13/16 ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci na SZIF nebo Ústecký kraj na opravu křížku na  
            p.p.č. 15 k.ú.  Rybniště (naproti poště). 
 
14/16 ZO schválilo podání žádosti o dotaci do POV Ústeckého kraje na zpracování projektové dokumentace    
            na rekonstrukci III. nadzemního podlaží v Základní škole v Rybništi. 
 
15/16 ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci do POV Ústeckého kraje na zpracování   
            projektové dokumentace  na rekonstrukci III. nadzemního podlaží v Základní škole v Rybništi. 
 



 
16/16 ZO schválilo poskytnutí finanční podpory ve výši 30.000,-Kč MAS Český sever, z.s. 
 
17/16 ZO schválilo navýšení úhrady nájemného za  m2 v bytech v majetku obce z 20,-Kč/m2  na 23,-Kč/m2.   
           Navýšení bude realizováno dle platných právních předpisů během měsíce února 2016. 
 
18/16 ZO rozhodlo, že nesouhlasí se zvýšením daně z nemovitosti. 
 
19/16 ZO schválilo inventarizační zprávu Obce Rybniště za rok 2015. 
 
20/16 ZO schválilo účetní odpisový plán Obce Rybniště pro rok 2016. 
 
21/16 ZO schválilo, že pokud nebude uhrazeno nájemné za Kulturní dům v Rybništi do 29.1.2016, bude  
            nájemci dána výpověď z nájmu. 
 
22/16 V souvislosti s investiční akcí ČEZ v Nové Chřibské ZO schválilo zadání rekonstrukce veřejného  
            osvětlení v části obce Nová Chřibská (viz. příloha zápisu) firmě OMEXON GA Energo s.r.o., Plzeň –  
           Bolevec dle přiložené nabídky (příloha zápisu). ZO pověřuje starostu obce zajištěním této akce. 
 
23/16 ZO schválilo uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  –  
           služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4006200/VB001, DC_H. Chřibská, čp. 152,  
           příp. do 50m, kNN“ mezi  Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. ZO pověřuje starostu obce  
           uzavřením smlouvy. 
 
24/16 ZO vzalo  na vědomí, že ve věci odkoupení p.p.č. 455/1 k.ú. Rybniště (cesta za hradlem) od ČD, je  
            třeba nechat na náklady obce vyhotovit geometrický plán. 
 
25/16 ZO schválilo nechat pořídit nové odhady na pozemky, které jsou předmětem směny s Lesy ČR. 
 
26/16 ZO schválilo znění smlouvy o výpůjčce a darování zahradního kompostéru pro vlastníky a nájemce     
            pozemků v obci Rybniště. 
 
27/16 ZO schválilo financování obnovy 4 počítačových stanic pro Základní školu v Rybništi ve výši 
           56.000,-Kč a vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy v Rybništi. 
 
28/16 ZO schválilo zřizovací listinu JSDH Rybniště. 
 
29/16 ZO schválilo rybářský řád a ceník povolenek pro rok 2016 na lov ryb na Školním rybníku. 
 
30/16 ZO schválilo dokoupení ryb do Školního rybníka do výše 40.000,-Kč. 
 
31/16 ZO schválilo přijmout na pozici knihovnice paní Annu Žuchovou od nejbližšího možného termínu.  
 
32/16 ZO schválilo Dodatek k nájemní smlouvě na nemovitost čp. 118 v Rybništi  (místní samoobsluha) na  
            úhradu vodného. ZO pověřuje starostu obce podpisem dodatku. 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová        Ing. Roman Forfera 
    místostarostka         starosta 
 
 
 
V Rybništi 1.2.2016 
Ověřovatelé zápisu: Jiřina Chroustovská a Karel Masopust 


