Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 25.3.2015 na Obecním úřadu v Rybništi
26/15 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jiřinu Chroustovskou a Petra Krajzingera
27/15 ZO schválilo zápis ze 4. zasedání ZO konaného dne 4.2.2015.
28/15 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení ze 4. zasedání ZO konaného dne 4.2.2015
- starosta informoval ZO, že pan Bučko nemá o odkoupení pozemků v Nové Chřibské již zájem,
- spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci ORP Varnsdorf nebude realizována,
- cesta u Velkého rybníka se bude řešit jako projekt DSOT – je však třeba připravit projektovou
dokumentaci.
29/15 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tyto body:
- pozemky 13, 14, 15, 16 k.ú. Rybniště
- pozemky od SPÚ – 47, 566/2, 596, 618 k.ú. Rybniště, 418/5 k.ú. Nová Chřibská.
30/15 Zastupitelstvo obce Rybniště schválilo závěrečný účet Obce Rybniště za rok 2014 podle § 17 zákona č.
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad.
31/15 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
31.12.2014.
32/15 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 31.12.2014.
33/15 ZO schválilo rozpočtovou změnu č.1/2015 – viz. příloha zápisu.
34/15 ZO schválilo, aby byla zpracována studie výpočtu denního osvětlení v prostorách plánované školní
družiny základní školy. ZO pověřuje starostu obce zadáním studie výpočtu denního osvětlení
v prostorách plánované školní družiny.
35/15 ZO vzalo na vědomí výroční zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Rybniště za
kalendářní rok 2014.
36/15 ZO schválilo převedení zisku Základní školy a Mateřské školy Rybniště za kalendářní rok 2014 do
rezervního fondu – to je 13.365,14 Kč.
37/15 ZO schválilo čerpání rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Rybniště ve výši 75.000,-Kč
na financování obnovy počítačové sítě v základní škole.
38/15 ZO schválilo, aby obnova počítačové sítě v Základní škole v Rybništi byla provedena i v případě, že
slevy nebudou poskytnuty.
39/15 ZO schválilo vyřazení pohledávky vůči firmě LENOXA ve výši 3814,-Kč z účetnictví Základní školy
a Mateřské školy Rybniště.
40/15 ZO rozhodlo, aby zakázka na dotační management akce “Chodník k pile“ byla zadána ing. Lukášovi
Hrádkovi z Nového Boru. ZO pověřuje starostu zadáním zakázky „Chodník k pile“.
41/15 ZO schválilo podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí pro období 20072013, Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání
s odpady na akci „Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obec Rybniště“
(svozové vozidlo).

42/15 ZO schválilo cenovou nabídku na projektový management na akci „Systém sběru biologicky
rozložitelného komunálního odpadu pro obec Rybniště“ (svozové vozidlo) od firmy Enviom servis
s.r.o., Mořkov s tím, že pokud obec dotaci získá, bude úhrada činit 90.000,-Kč bez DPH, v opačném
případě bude úhrada činit 20.000,-Kč bez DPH.
43/15 ZO pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci a zadáním zakázky na proj. management na akci
„Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obec Rybniště“ (svozové vozidlo).
44/15 ZO schválilo Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Místní lidovou
knihovnu v Rybništi mezi Městskou knihovnou Děčín a Obcí Rybniště.
45/14 ZO pověřuje starostu k jednání s MK Děčín – možnosti snížení platby za nákup knižních fondů do MK
Rybniště.
46/15 ZO schválilo odkoupení p.p.č.13, 14, 15, 16 k.ú Rybniště do majetku obce za cenu 300.000,-Kč
celkem od Vu Linh Ngoc s tím, že na pozemcích nebudou váznout žádné exekuce.
ZO pověřuje Jana Severina Solara k jednání o odkoupení výše uvedených pozemků a starostu obce
podpisem smlouvy.
47/15 ZO schválilo podání žádosti na Státní pozemkový úřad ČR o bezúplatný převod p.p.č. 47, 566/2, 596,
618 k.ú. Rybniště, 418/5 k.ú. Nová Chřibská z majetku Státního pozemkového úřadu ČR do majetku
Obce Rybniště.
ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti o bezúplatný převod.
48/15 ZO schválilo bezúplatný převod p.p.č. 47, 566/2, 596, 618 k.ú. Rybniště, 418/5 k.ú. Nová Chřibská
z majetku Státního pozemkového úřadu ČR do majetku Obce Rybniště.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu.
49/15 ZO schválilo, že projednání žádosti firmy AGROPOS SLUŽBY s.r.o., Heřmanov o pronájem p.p.č.
585/2 k.ú. Rybniště stahuje z programu jednání ZO. ZO pověřuje starostu obce jednáním o zvýšení
nabízené ceny pronájmu p.p.č. 585/2 k.ú. Rybniště s p.Deusem - AGROPOS SLUŽBY s.r.o.,
Heřmanov - a nabídku poté předložit ZO.
50/15 ZO schválilo změnu a doplnění „Pravidel pro poskytování prodeje a pronájmu pozemků, které jsou
majetkem obce“, schválených dne 26.11.2014 takto:
mění a doplňuje se odstavec Pronájem
z - vše bez určení využití 0,30Kč/ rok /m2 minimálně však 100,-- Kč/rok
na - nespecifikovaný účel pronájmu – cenu za pronájem určuje zastupitelstvo obce,
sekání, zahrada, stavba - 0,30Kč/ rok /m2 minimálně však 100,-- Kč/rok
51/15 ZO revokovalo usnesení č. 13/15 ze dne 4.2.2015.
52/15 ZO schválilo pronájem p.p.č. 910/1 o výměře 1487 m2, p.p.č. 910/2 o výměře 3314 m2, p.p.č. 910/3 o
výměře 1361 m2 a p.p.č 915 o výměře 172 m2 vše k.ú. Rybniště za cenu 0,30 Kč/m2/rok manželům
Mgr. Anně Žáčkové a Ing. Jiřímu Žáčkovi.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o nájmu pozemků.
53/15 ZO schválilo pronájem p.p.č. 392 o výměře 2902 m2 k.ú. Rybniště za cenu 0,30 Kč/m2/rok manželům
Stanislavu a Haně Tejčkovým s tím, že veškeré kácení stromů na tomto pozemku bude povoleno a
zpoplatněno.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o nájmu pozemku.
54/15 ZO schválilo pronájem části p.p.č. 85 o výměře 26 m2 za cenu 100,-Kč/rok paní Valerii Petružálkové.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o nájmu pozemku.

55/15 ZO schválilo změnu účelu nájmu p.p.č. 682 k.ú. Rybniště z udržování pozemku na výstavbu rodinného
domu Petru Kalčíkovi a Renátě Bendelové. Výše ročního nájemného se nemění.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
56/15 ZO vzalo na vědomí nabídku na výměnu oken v domě čp. 97 v Nové Chřibské, ale pan Solar
doporučil, vyřešit nejprve situaci s vodou (venku i uvnitř domu). Dále uvedl, že je tu problém se
společnou elektřinou (řezání dřeva) – musí se určit jeden nájemník, který bude zapisovat stavy.
57/15 ZO rozhodlo, že bude provedena oprava části místních komunikací p.p.č. 29 a 203 k.ú. Rybniště do
cca 150.000,-Kč.
58/15 ZO schválilo pořízení vybavení kanceláře starosty obce a zasedací místnosti novým nábytkem dle
výběru starosty a místostarostky obce.
59/15 ZO rozhodlo, že nabídku o.p.s. Energie pod kontrolou na revitalizaci soustavy veřejného osvětlení
zamítá.
60/15 ZO schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu ze dne 31.7.2014 mezi Obcí Rybniště a Františkem
Chlubnou. ZO pověřuje starostu obce uzavřením Dodatku č.1.
61/15 ZO schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 1/2014 ze dne 21.5.2014 mezi Obcí
Rybniště a Františkem Chlubnou. ZO pověřuje starostu obce uzavřením Dodatku č.1.
62/15 ZO schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rybniště.
63/15 ZO schválilo výši úhrady za uložení biologicky rozložitelného odpadu do sběrového dvora na 200,Kč/m3 s platností od 1.4.2015. ZO ukládá starostovi doplnit Oznámení občanům obce týkající se
úhrady za komunální odpad o tuto položku.
64/15 ZO schválilo ceník povolenek pro lov ryb na Školním rybníku pro sezonu 2015 a rybářský řád.
65/15 ZO vzalo na vědomí žádost Strany zelených v Ústeckém kraji o „Podporu zachování obcí v Ústeckém
kraji“.
66/14 ZO vzalo na vědomí vyjádření Dopravního inspektorátu Děčín ve věci omezení rychlosti v části obce
Rybniště – Nová Ves a doporučilo starostovi obce toto vyjádření zaslat občanům, kteří o úpravu
rychlosti žádali.

Petra Vojtěchová Bc.
místostarostka

V Rybništi 30.3.015
Ověřovatelé zápisu: Jiřina Chroustovská, Petr Krajzinger

Ing. Roman Forfera
starosta

