
Usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 4.2.2015 na Obecním úřadu v Rybništi 

 
1/15 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jaroslavu Fišerovou a Karla Masopusta 
 
2/15 ZO schválilo zápis ze 3. zasedání ZO konaného dne  17.12.2014. 
 
3/15 ZO schválilo kontrolu plnění usnesení ZO konaného dne  17.12.2014. 

      
4/15 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tyto body: 

       -     inventarizační zpráva za rok 2014 
              -     odpisový plán pro rok 2015 

       -     popelnice u domu čp. 233-237 
       -     oprava místní komunikace okolo Velkého rybníka 
       -     KČT – žádost 

 
5/15  ZO projednalo předložený územní plán obce Rybniště  a vydává podle § 54 zákona 13/2006 Sb.  
          v platném znění (stavební zákon) Územní plán obce Rybniště formou opatření obecné povahy podle §  
          171 zákona č. 500/2004 Sb. V platném znění (správní řád). 
 
6/15  ZO schválilo rozpočtovou změnu č.6/2014, která je nedílnou přílohou zápisu. 
 
7/15  ZO schválilo čerpání rozpočtu za 1-12/2014.  
 
8/15  ZO schválilo inventarizační zprávu za rok 2014. 
 
9/15   ZO schválilo účetní odpisový plán pro rok 2015. 
 
10/15 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci „přesun školní družiny do podkroví budovy ZŠ“  
           z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2015 od Ministerstva pro místní rozvoj za podmínky,  
           že budou na stavebním úřadu dohledatelná rozhodnutí, která ponechávají školní družinu v 3.NP. 
 
11/15 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště na Hangáře“ z programu Podpory obnovy  
           a rozvoje venkova 2015 od Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
12/15 ZO schválilo, aby zhotovení projektové dokumentace na akci „Chodník k pile“ bylo zadáno firmě  
            ProProjekt s.r.o., Rumburk. 
                                                                                                                                                                                                               
13/15 ZO schválilo pronájem p.p.č. 585/2 k.ú. Rybniště o výměře 18747 m2 za cenu 0,30 Kč/m2/rok  to je  
           5624,-Kč/rok Josefu Hájkovi s tím, že je povinen zaplatit za užívání tohoto  pozemku nájem za tři  
           roky zpětně, což znamená úhradu za roky 2012, 2013 a 2014 v celkové výši 16872,-Kč. 
           ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o nájmu pozemku a vymožením úhrady za užívání  
           pozemku za tři roky zpětně. 
 
14/15 ZO schválilo prodej p.p.č. 9, 10, 12, 46 a 47 k.ú. Nová Chřibská případně jen p.p.č.9, 10 a 12 k.ú.  
           Nová Chřibská dle podmínek schválených usnesením ZO č. 159/2014 dne 26.11.2014 Ivanu Bučkovi. 
           ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o prodeji pozemků. 
 
15/15 ZO vzalo na vědomí výsledky ankety týkající se likvidace bioodpadů v naší obci a doporučilo na další  
           veřejné jednání ZO připravit OZV o nakládání s bioodpady s tím, že bioodpad od občanů bude  
           shromažďován ve sběrném dvoře a poplatek za uložení bioodpadu bude 200,-Kč/m3.                                                                                                                             
 
16/15 ZO schválilo plán zimní údržby komunikací tak, jak byl předložen starostou obce. Plán zimní údržby  
            komunikací je přílohou zápisu. 
 
17/15 ZO schválilo návrh starosty obce na vyhotovení projektu a získání stavebního povolení na rozšíření  



           veřejného osvětlení v Rybništi ve dvou lokalitách. První na místních  komunikacích  p.p.č. 29 – 203 –  
           689 (Vojtěchovi – Vávra), druhá lokalita p.p.č. 748 a části 727 (směrem k čp. 150 – Petrovi - Hnuta),  
           obě lokality v k.ú. Rybniště. ZO pověřuje starostu obce zadáním pořízení projektu na rozšíření VO,  
           získáním stavebního povolení na obě lokality a hledáním finančních zdrojů na realizaci těchto akcí. 
 
18/15 ZO vzalo  na vědomí nabídku na revitalizaci VO a dlouhodobou správu od o.p.s. „Energie pod     
            kontrolou“. 
 
19/15 ZO rozhodlo, že se ke kampani „Vlajka pro Tibet“  nepřipojí  - tibetská vlajka se v obci nevyvěsí a po  
           celé volební období se vyvěšovat nebude. 
 
20/15 ZO rozhodlo, že Obec Rybniště podá přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování  
           prostřednictvím ORP Varnsdorf ve vybraných oblastech sociální problematiky a souhlasí s uzavřením  
           memoranda (dohody) o spolupráci. 
 
21/15 ZO vzalo na vědomí zprávu z výroční schůze SDH. 
 
22/15 ZO schválilo navýšení rozpočtu pro dospělé hasiče – jednotku SDH – o 10.000,-Kč s tím, že dané  
           finanční prostředky jsou určeny pro ty členy JSDH, kteří odpracovali vyčíslené brigádnické hodiny.  
           Navýšení rozpočtu bude provedeno v rámci rozpočtové změny č.1/2015. 
 
23/15 ZO schválilo podání žádosti o dotaci z fondu hejtmana, případně jiného vhodného dotačního titulu,  na  
           opravu místní komunikace p.p.č.883 k.ú. Rybniště – cesta okolo Velkého rybníka.  
           ZO schválilo, aby žadatelem o dotaci byl Dobrovolný svazek obcí Tolštejn, a v případě zajištění  
           finanční zdrojů z dotace se musí na spolupodílu podílet min. jedna další sousední obec rovným dílem.  
 
24/15 ZO rozhodlo, že neposkytne finanční prostředky KČT Rumburk na pořádání 36. Ročníku „Stezky  
           odvahy“. 
 
25/15 ZO pověřuje starostu obce, aby sám rozhodoval, které žádosti o podporu sportu, tělovýchovy, kultury,  
           umění a další činnosti předloží k projednání zastupitelstvu obce. 
 
 
Petra Vojtěchová Bc.        Ing. Roman Forfera 
    místostarostka         starosta 
 
 
 
 
 
 
 
V Rybništi 6.2.015 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslava Fišerová, Karel Masopust 

 
 
  
 
 


