
Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 4.11.2015 na Obecním úřadu v Rybništi 

 

 
144/15 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jiřinu Chroustovskou a Jana Severina Solara 
 
145/15 ZO schválilo zápis ze 7. zasedání ZO konaného dne  2.9.2015. 
    
146/15 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení ze 7. zasedání ZO konaného dne  2.9.2015, informoval  
              starosta: 

- dotace: dětské hřiště u hangáru je hotové, svozové vozidlo – čeká se na rozhodnutí z fondu, boží  
   muka – je uzavřená smlouva,   
- směna pozemků Lesy ČR x Obec Rybniště – vypracovává se druhý odhad 
- byt v čp. 59 – ČEZ má kapacitu, bude se postupně realizovat  
- zimní údržba komunikací – smlouva s firmou Agropos je uzavřena 
- propagační materiály jsou již na obci  

     
147/15 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tyto body: 

       -     nákup ryb do Školního rybníka 
       - doplnění – rozpočtová změna ZŠ    

 
148/15 ZO schválilo čerpání rozpočtu za 1-9/2015. 
 
149/15 ZO schválilo rozpočtovou změnu č.3/2015 – viz.  příloha zápisu. 
 
150/15 ZO schválilo slevu na nájemném  za pronájem nebyt. prostor (biokotelna) panu Miloši Moravcovi a  
              to na období od 1.10.2015 do 31.3.2016 za 1,-Kč/měsíc. ZO pověřuje starostu uzavřením dodatku  
              ke smlouvě. 
 
151/15 ZO rozhodlo, že příspěvek ve výši 100,-Kč/občan  Lužické nemocnici a poliklinice, a.s., Rumburk  
              neposkytne.  
 

152/15 ZO schválilo pověření starosty, aby vyžádal odhad od ČD na p.p.č. 477 včetně budovy a p.p.č. 478  
              k.ú. Rybniště (kůlny naproti nádraží), který je 65.000,-Kč (50.000,- Kč odhadní cena + 15.000,- Kč 
              náklady řízení) a nechal ho posoudit jiným znalcem a na některém dalším zasedání ZO se bude tato  
              věc projednávat znovu. 
 
153/15 ZO schválilo dokoupení ryb do Školního rybníka do výše 40.000,-Kč ještě v letošním roce. 
             ZO pověřuje starostu obce nákupem ryb. 
 
154/15 ZO schválilo pronájem a následný odprodej  části p.p.č. 332 k.ú. Rybniště  o výměře cca 1600  m2   
             dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště za účelem výstavby  
              rodinného domu Michalu Brabencovi. 
              ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvy kupní. 
 
155/15 ZO schválilo pověření starosty obce k oslovení 3 projektantů, kteří by navrhli úpravy pozemků    
              13,14,15,16 k.ú. Rybniště (pozemky naproti poště). Dále ZO doporučilo dát do místního časopisu  
              článek –anketu, jak by si občané představovali využití tohoto prostoru. 
 
156/15 ZO schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –  
              služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-4003936/VB2 mezi Obcí Rybniště a ČEZ  
              Distribuce, a.s., Děčín a to v souvislosti s plánovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy č. IE- 
              12-4003936 s názvem DC_Rybniště, p.p.č. 418_1, DTS, vVN, kNN. 
              ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 
 
 



157/15 ZO schválilo Smlouvu č. VIII/1024/2015/DC o provedení stavby na pozemku p.č.k. 17 v k.ú.  
             Rybniště mezi Obcí Rybniště a Ústeckým krajem k provedení stavby: „Chodník Rybniště-I. etapa“. 
             ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 
 
158/15 ZO vzalo  na vědomí informaci o Stížnosti obyvatel domu čp. 233-7 v Rybništi na nevhodné chování  
              p.Martiny Kalinové a p.Radka Hynka. 
 
159/15 ZO schválilo, aby byl Marcel Škvor písemně upozorněn na možnost výpovědi - odebrání  pozemků,  
              které má v současné době v bezúplatné údržbě od Obce Rybniště a to z důvodu častých stížností  
              občanů Nové Chřibské na volný pohyb jeho hospodářských zvířat i zvířat chovaných v zájmovém  
              chovu a na škody způsobované těmito zvířaty. 
              ZO pověřuje starostu obce sepsáním upozornění p. Škvorovi. 
 
160/15 Na základě výsledku jednání se zástupci Krajské hygienické stanice Ústí n.L.,  Obce Rybniště,  
             projektantem a ředitelkou školy, ZO rozhodlo, že bude realizován záměr na přesun školní družiny do  
             podkroví budovy základní školy a zároveň, že i na druhé polovině podkroví budou vybudovány  
             prostory pro mimoškolní aktivity.  
 
161/15 ZO schválilo zadání vyhotovení projektové dokumentace na realizaci akce: ZŠ a MŠ Rybniště –  
              stavební úpravy 3. n. p., firmě ProProjekt Rumburk za cenu 63525,-Kč včetně DPH dle předložené  
               nabídky č. 2015624_2. 
              ZO pověřuje starostu obce zajištěním této akce. 
 
162/15 ZO vzalo na vědomí žádost o spolupráci při realizaci pamětní desky od Centra české historie, o.p.s.,  
             Praha. 
 
163/15 ZO vzalo na vědomí informaci starosty obce o dopadu rekonstrukce železniční trati v úseku Rumburk  
              -   Benešov n.Pl. na majetek obce, tedy na stav místních komunikací, které jsou těžkou technikou  
              velmi poničené a občané si také stěžují na jejich  špatný stav. ZO toto vzalo  na vědomí  a  
              doporučilo napsat dopis generálnímu dodavateli a investorovi akce – SŽDC, který se má vyjádřit,  
              jak bude nastalou situaci řešit. O řešení této situace bude starosta informovat na dalším veřejném  
              jednání ZO. 
              ZO pověřuje starostu obce k jednání s generálním dodavatelem stavby a SŽDC ve věci poškozených  
               komunikací a pozemků na katastru celé obce. 
 
 
 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová       Ing. Roman Forfera 
    místostarostka                starosta  
 
 
 
V Rybništi 9.11.2015 
Ověřovatelé zápisu: Jiřina Chroustovská, Jan Severin Solar 


