Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 2.9.2015 na Obecním úřadu v Rybništi
109/15 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jaroslavu Fišerovou a Petra Krajzingera
110/15 ZO schválilo zápis ze 6. zasedání ZO konaného dne 10.6.2015.
111/15 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení ze 6. zasedání ZO konaného dne 10.6.2015
- starosta informoval ZO, že o snížení platby na knižní fond s MK Děčín jednal – ZO toto vzalo
jednohlasně na vědomí s tím, že o případném snížení platby se bude jednat po Novém roce, ,
dále informoval ZO, že rozhlednu na Plešivci nelze postavit (stanovisko CHKO LH), ostatní
úkoly jsou splněné.
112/15 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tento bod:
- propagační materiály pro obec
113/15 ZO schválilo čerpání rozpočtu za 1-6/2015.
114/15 ZO schválilo rozpočtový výhled obce Rybniště na roky 2016-2018 s touto změnou: odstavec - Rozpis
plánovaných akcí v letech 2016-2018 – mění se znění bodu č. 6) z rozhledna na Plešivci na
modernizace budovy obecního úřadu.
115/15 ZO vzalo na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce provedenou zástupci Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
116/15 ZO schválilo plán inventur a složení inventarizační komise k provedení inventur majetku obce v roce
2015 – předseda: p.Fišerová , členové: p.Veverková, p. Matějková.
117/15 ZO schválilo dodavatele herních prvků na akci Dětské hřiště u „Hangáru“ Rybniště a to firmu
hřiště.cz, s.r.o., Brno. ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Rybniště a firmou hřiště.cz,
s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, na dodávku a montáž herních prvků pro akci „Dětské hřiště u
„Hangáru“ Rybniště“ a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy.
118/15 ZO schválilo objednávky na dodávku zemních prací, materiálu apod. pro akci „Dětské hřiště u
„Hangáru“ Rybniště“ .
119/15 ZO schválilo část spoluúčasti na akci Dětské hřiště u „Hangáru“ Rybniště, provést formou
„dobrovolné práce občanů“. Celková hodnota zakázky je 402.818,- Kč.
120/15 ZO schválilo výsledky výběrového řízení na projekt „Systém sběru biologicky rozložitelného
komunálního odpadu pro obec Rybniště“, kdy byla vybrána firma Unikont Group s.r.o., Služeb
609/6, 108 00 Praha 10 - Malešice .
121/15 ZO schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Rybniště a firmou Unikont Group s.r.o., Služeb 609/6,
108 00 Praha 10 – Malešice a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
122/15 ZO schválilo přijmutí dotace na obnovu drobných sakrálních památek z programu Ministerstva pro
místní rozvoj na akci „Boží muka v Rybništi II“ ve výši 300.000,-Kč a zároveň schválilo závazek
ke spolufinancování této akce z rezervy rozpočtu obce.
123/15 ZO rozhodlo, že zhotovitelem restaurátorských prací na akci „Boží muka v Rybništi II“ bude Jan
Sklenář, Lužany 164, PSČ 507 06.

124/15 ZO schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Rybniště a Janem Sklenářem, Lužany 164, PSČ 507 06 a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
125/15 ZO schválilo pronájem části p.p.č. 403 o výměře 88 m2 k.ú. Rybniště za cenu 100,- Kč/rok, Marii
Švihoříkové, pro účel zřízení zahrádky.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o nájmu pozemku.
126/15 ZO schválilo pronájem části p.p.č. 402 o výměře 150 m2 k.ú. Rybniště za cenu 100,- Kč/rok,
Nikole Jetmarové, pro účel zřízení zahrádky.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o nájmu pozemku.
127/15 ZO schválilo směnu pozemků mezi Obcí Rybniště a Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové.
128/15 ZO schválilo uzavření Směnné smlouvy č.: S 571/13 mezi Obcí Rybniště a Lesy ČR, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
129/15 ZO schválilo prodej části p.p.č. 151/3 k.ú. Rybniště o výměře 462 m2 včetně příslušenství Tomáši
Burešovi za cenu 10.000,-Kč s tím, že náklady na pořízení GP budou hrazeny ½ Obcí Rybniště
a ½ Tomášem Burešem, vklad do KN bude hradit Tomáš Bureš.
ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
130/15 ZO schválilo odkoupení p.p.č. 151/6 k.ú. Rybniště o výměře 1201 m2 od Tomáše Bureše za cenu
10.000,-Kč do majetku Obce Rybniště s tím, že vklad do KN bude hradit Obec Rybniště.
ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na odkoupení p.p.č. 151/6 k.ú. Rybniště.
131/15 ZO vzalo na vědomí cenovou nabídkou na opravu komunikace p.p.č. 510 k.ú. Rybniště (u čp.80) –
cena je cca. 210.000,-Kč – ZO při projednávání doporučilo zapracovat do smlouvy o dílo na opravu
části této komunikace specifikaci sklonu komunikace k uhelným skladům. Dále ZO pověřuje
starostu obce zajištěním cenové nabídky na opravu této komunikace směrem ke křižovatce
k železničnímu přejezdu k hradlu.
132/15 ZO vzalo na vědomí výsledek ankety na dopravní opatření na místní komunikaci p.p.č. 285 k.ú.
Rybniště a rozhodlo, že nesouhlasí s umístěním zpomalovacích pásů na této komunikaci.
133/15 ZO schválilo odkoupení části p.p.č. 574 k.ú. Rybniště o výměře 1439 m2 z majetku Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 do majetku Obce
Rybniště za cenu 80.000,- Kč.
ZO pověřilo starostu obce podpisem smlouvy na odkoupení části p.p.č. 574 k.ú. Rybniště.
134/15 ZO schválilo podání žádosti na odkoupení části p.p.č. 455/1 k.ú. Rybniště o výměře cca 700 m2
z majetku Českých drah, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 do
majetku Obce Rybniště.
ZO pověřilo starostu obce, aby činil veškeré kroky související s odkoupením části p.p.č. 455/1 k.ú.
Rybniště.
135/15 ZO vzalo na vědomí informaci o stavu pojistné události – požár v bytě v čp. 237 Rybniště (p.Myšík)
– je tu doba 3 roky na její vyřízení.
136/15 ZO schválilo záměr na vybudování bytu v podkroví v domě čp. 59 v Rybništi.
137/15 ZO schválilo, aby zimní údržbu komunikací prováděla firma Ing. Jan Machač ze Chřibské a firma
Agropos Služby s.r.o., Heřmanov.
138/15 ZO vzalo na vědomí výsledky hydrogeologického posudku zpracovaného pro část obce Nová
Chřibská.

139/15 ZO schválilo, že občasník „Sdružení přátel Nové Chřibské“ bude v Rybnišťském (pod)Vodníku
zveřejňován formou článků, jako samostatná příloha bude vkládán jen v případě velkého rozsahu.
140/15 ZO schválilo změnu stanov (nové znění stanov) Dobrovolného svazku obcí Tolštejn.
141/15 ZO vzalo na vědomí „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015“, kterou předložila
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rybniště, okres Děčín, příspěvková organizace.
142/15 ZO vzalo na vědomí vyjádření Krajské hygienické stanice Ústí n.L. k záměru obnovení družiny v
podkroví objektu Základní školy v Rybništi, kdy je tu několik nevyhovujících faktorů (světlá
výška,..). ZO toto projednalo a rozhodlo, že pověřuje starostu obce, aby ve škole uskutečnil setkání,
kterého se účastní zástupce KHS, projektant, starosta obce a ředitelka školy, aby se objasnilo, za
jakých podmínek by se mohl záměr realizovat (zadat vyhotovení projektové dokumentace), nebo je
to vyloučené a proč. Na základě výsledku tohoto jednání bude ZO dále rozhodovat, zda v tomto
záměru pokračovat či ne.
143/15 ZO schválilo, že výběrem a nákupem propagačních materiálů pro obec pověřuje starostu a
místostarostku obce.

Bc. Petra Vojtěchová
místostarostka

V Rybništi 4.9.2015
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Fišerová a Petr Krajzinger

Ing. Roman Forfera
starosta

