
Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 17.12.2014 na Obecním úřadu v Rybništi 

 

 
173/14 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Bc. Petru Vojtěchovou a Petra Krajzingera 
 
174/14 ZO schválilo zápis z 2. zasedání ZO konaného dne  26.11.2014. 
 
175/14 ZO schválilo kontrolu plnění usnesení ZO konaného dne  26 .11.2014. 

 

      
176/14 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tyto body: 
        -     žádost p.Moravce – snížení nájmu v biookotelně  
             -     žádost pana Žáčka – pronájem pozemků 
             -     ZŠ a MŠ – čerpání rezervního fondu 
 
177/14 ZO schválilo snížení nájmu za část biokotelny panu Moravcovi z Rumburku na 4000,-Kč/měsíc  
             s platností od 1.1.2015. 

ZO pověřuje starostu uzavřením dodatku ke smlouvě s p.Moravcem. 
 
178/14 ZO schválilo doplnění návrhu rozpočtu na rok 2015 takto: 

v příjmové části :  
  ponížení par. 3713 (biokotelna) o 12.000,-Kč 

ve výdajové části:  
  doplnění rozpočtu o par. 5272 (krizové řízení) 10.000,-Kč 
  povýšení par. 3631 (VO)  na 300.000,-Kč.  
 
179/014 Po provedení výše uvedených změn ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2015. Závazným  
               ukazatelem je paragraf. 
 
180/14 ZO vzalo  na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce provedenou zástupci Krajského  
             úřadu Ústeckého kraje. 
 
181/14 ZO vydává předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od  
              posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce do konce kalendářního roku 2014 s tím, že přijatá  
             rozpočtová opatření budou předložena ZO na prvním veřejném zasedání v roce 2015. 
 
182/14 ZO schválilo návrh na odpisy majetku obce dle přiloženého přehledu  - viz. příloha zápisu. 
             Z hlavní evidence odpisy v celkové výši 134.523,50 Kč. 
 
183/14 ZO schválilo výměnu kotle v budově obecního úřadu a zároveň zavedení ústředního vytápění do  
              podkrovního bytu na obecním úřadu za cenu cca. 150.000,-Kč dle nabídky. Nadto bude při  
              topenářských pracích provedeno osazení termostatických hlavic v budově OÚ a osazení druhého  
             otopného tělesa v kanceláři OÚ. 
             ZO souhlasilo s využitím nabídek od Vladimíra Kříže, Rumburk a pověřuje starostu obce realizací  
             tohoto projetu. 
                                                                                                                                                                                                            
184/14 ZO schválilo pronájem p.p.č. 738 k.ú. Rybniště o výměře 286 m2 za cenu 100,-Kč/rok  Ondřeji  
              Kopernickému. 
              ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o nájmu pozemku. 
 
185/14 ZO schválilo zveřejnění záměru na prodej p.p.č. 9, 10, 12, 46 a 47 k.ú. Nová Chřibská. 
 
186/14 ZO rozhodlo, že je třeba záměr na pronájem pozemků č. 910/1, 910/2, 910/3 a 915 k.ú. Rybniště   
             zveřejnit, protože po prodeji části pozemků č. 910/1k.ú. Rybniště paní Bartošové, byly pozemky  
             nově očíslovány a mají jiné výměry a zároveň dodatek č.1/2011 (pronájem pozemků manželům  
             Žáčkovým) pozbyl platnosti. 



 
187/14 ZO vzalo jednohlasně na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rybniště,  
              týkající se připravovaných investičních záměrů na rok 2015 v rámci rozpočtu školy (k záměrům  
              nebyly vzneseny připomínky). 
 
188/14 ZO schválilo čerpání z rezervního fondu (62.269,89 Kč)  Základní školy a Mateřské školy Rybniště  
              dle potřeby účetní závěrky zpracované k 31.12.2014 (viz. příloha zápisu). 
 
189/14 ZO vzalo na vědomí návrh ankety týkající se likvidace bioodpadů v naší obci, která je připravena ke  
             zveřejnění do lednového čísla místního zpravodaje. 
 
190/14 ZO vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2009  
             o požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. 
 
191/14 ZO projednalo žádost občanů o omezení rychlosti v části obce Rybniště – Nová Ves a schválilo  
             postoupení této žádosti Dopravnímu inspektorátu v Děčíně s žádostí o řešení – snížení rychlosti v  
             tomto úseku nebo jiné dopravní opatření. 
            ZO pověřuje starostu obce postoupením žádosti DI. 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová        Ing. Roman Forfera 
    místostarostka         starosta 
 
 
 
 
 
V Rybništi 22.12.2014 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Petra Vojtěchová, Petr Krajzinger 

 


