Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 29.6.2016 na Obecním úřadu v Rybništi
95/16 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jaroslavu Fišerovou a Jana Severina Solara
96/16 ZO schválilo zápis ze 13. zasedání ZO konaného 25.5.2016.
97/16 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 13. zasedání ZO, které se konalo 25.5.2016, informoval
starosta:
- dotace na ZŠ – PD – je již podepsaná,
- o sporu s paní Hynkovou uvedl, že je to ½ na ½,
- veřejnoprávní smlouva s Městem Varnsdorf byla uzavřena,
- informace o dalším průběhu odkoupení p.p.č. 477 a 478 k.ú. Rybniště od ČD podal starosta obce
(jedná se o úklid nepořádku na těchto pozemcích),
- smlouvy na nájem pozemků jsou podepsané,
- na projektu VO se dále pracuje,
- požadavky pana Hynka nejsou ještě dořešeny (zaslána žádost o stanovisko na ex. úřad Praha)
98/16 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tyto body:
- žádost P. Chládka ml. – p.p.č. 58/1 k.ú. Rybniště – pronájem a násl. odprodej
99/16 Zastupitelstvo obce Rybniště schválilo závěrečný účet Obce Rybniště za rok 2015 podle § 17 zákona č.
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, bez výhrad.
100/16 Zastupitelstvo obce schválilo podle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 84
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku Obce Rybniště sestavenou ke dni
31.12.2015.
101/16 Zastupitelstvo obce schválilo podle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 84
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Rybniště sestavenou ke dni 31.12.2015.
102/16 Starosta informoval ZO, že obec získala na „Pořízení dopravního automobilu pro SDH Rybniště“ od
Ústeckého kraje příspěvek ve výši 150.000,-Kč. ZO pověřilo starostu obce k jednání o případném
navýšení dotace od GŘ HZS ČR do max. výše dotace (obec má přislíbeno 375.000,- Kč, max. mohlo
být 450.000,- Kč).
103/16 ZO schválilo pořízení automobilu FORD L3 – delší - s možností budoucí vestavby za cenu 914.000,Kč dle přiloženého rozboru financování – 06/2016 v rámci akce „Pořízení dopravního automobilu
pro SDH Rybniště“.
104/16 ZO schválilo pořízení projektové dokumentace na „Stavební úpravy ZŠ Rybniště“ za cenu 102.850,Kč.
105/16 ZO pověřilo starostu obce podáním žádosti o dotaci na samotnou stavbu v rámci akce „Stavební
úpravy ZŠ Rybniště“ do Fondu Ústeckého kraje.
106/16 ZO schválilo přijetí finančního příspěvku od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Chodník
Rybniště – I. etapa – ISPROFOND 5427510126“ ve výši 1.736.000,-Kč.
10716 ZO chválilo, že akci „Chodník Rybniště – I. etapa – ISPROFOND 5427510126“ plně dofinancuje
z rezervy rozpočtu obce Rybniště.
108/16 ZO pověřuje v plném rozsahu starostu obce realizací akce „Chodník Rybniště – I. etapa –
ISPROFOND 5427510126“ , podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí
Rybniště a SFDI Praha a ostatních souvisejících úkonů.
109/16 ZO schválilo přijetí dotace ve výši 124.259,-Kč od Ministerstva zemědělství ČR z programu
„Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“ na obnovu „Božích muk u kostela“.

110/16 ZO schválilo, že akci „Boží muka u kostela „ plně dofinancuje z rozpočtu obce Rybniště – celá akce
bude stát 181.194,-Kč.
111/16 ZO pověřuje v plném rozsahu starostu obce realizací akce na obnovu „Božích muk u kostela“,
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, podpisem smlouvy s dodavatelem díla a ostatních
souvisejících úkonů.
112/16 ZO schválilo zadání pořízení studie veřejného prostranství v Rybništi firmě Kontinual, projekční
atelier , Praha za cenu cca 80.000,-Kč.
113/16 ZO pověřuje starostu obce zadáním objednávky – podpisem smlouvy - na vypracování studie
veřejného prostranství v Rybništi na základě nabídky firmy Kontinual, projekční atelier , Praha ze
dne 12.5.2016.
114/16 ZO schválilo pronájem p.p.č. 937/1 k.ú. Rybniště o výměře 6006 m2, Janu Korbelovi
(pastvina) s tím, že výpovědní doba je tříměsíční a část pozemku je určena územním plánem
k využití pro tělovýchovu a sport.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o nájmu pozemku.
115/16 ZO rozhodlo, že záměr na pronájem p.p.č. 216 k.ú. Rybniště bude zveřejněn, ale p. Korbel musí
nejprve doložit písemné souhlasy a podmínky sousedů s umístěním koní – pastvou - na tomto
pozemku. Pan Korbel toto vzal na vědomí, s tím, že výše uvedené zajistí.
116/16 ZO schválilo pronájem a následný odprodej p.p.č. 300/3 k.ú. Rybniště o výměře 2201 m2 dle
podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště za účelem výstavby rodinného
domu Jiřímu a Evě Němcovým.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvy kupní.
117/16 Ve věci žádosti pana Bui Quang Viet a paní Pinh Thi Thu o pronájem a následné odkoupení části
p.p.č. 58/1 k.ú. Rybniště o výměře 1600 m2 ZO rozhodlo, pozemek pronajmout a odprodat jen
v případě, že s navrhovaným řešením budou souhlasit i současní nájemci Pavel a Karel Chládkovi,
kteří si podali žádost o odkoupení části této parcely o výměře cca 600 m2.
118/16 ZO rozhodlo, odprodat Pavlovi a Karlovi Chládkovým část pozemku o výměře cca 260 m2 (pruh cca
4,5 m široký podle pozemků v jejich vlastnictví) a geometrický plán musí být pořízen za účasti
starosty obce a také s tímto řešením musí Chládkovi souhlasit.
119/16 Žádost Pavla Chládka ml. na pronájem a následné odkoupení p.p.č. 58/1 k.ú. Rybniště o výměře
1816 m2 pro výstavbu rodinného domu, ZO zamítlo.
120/16 ZO rozhodlo, provést opravu autobusového zálivu naproti poště provizorně, jen broušenou, a to
v souvislosti s možným řešením veřejného prostranství parku a okolí kostela.
121/16 ZO pověřilo starostu obce, aby zajistil dílčí rozpočet na rekonstrukci sálu s plánovaným zvednutím
střechy a prací s tím souvisejících, tj. opravu obou střech, přestavbu toalet v přízemí a nástavbu
šaten nad toaletami, vybudování schodiště k šatnám v Kulturním domě v Rybništi.
122/16 ZO pověřilo starostu obce k jednání s bankami o možných nabídkách úvěrů na rekonstrukci
Kulturního domu v Rybništi.
123/16 ZO pověřilo starostu obce, aby pozval zástupce LNaP a.s. Rumburk (nemocnice) na další jednání ZO.

Bc. Petra Vojtěchová
místostarostka

V Rybništi 4.7.2016
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Fišerová, Jan Severin Solar

Ing. Roman Forfera
starosta

