
Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 31.1.2019 na Obecním úřadu v Rybništi 

 

1/19 ZO zvolilo ověřovateli zápisu  Jana Severina Solara a Jaroslavu Fišerovou 
 
2/19 ZO schválilo program zasedání doplnění programu o tyto body: 

- rozpočtová změna č. 1, 
- prodej části p.p.č. 510 k.ú. Rybniště, 
- odkoupení části morového sloupu, 
- veřejnoprávní smlouva – přestupky. 

 
3/19 ZO schválilo zápis z 2. zasedání ZO konaného 13.12.2018. 
 
4/19 ZO schválilo inventarizační zprávu Obce Rybniště za rok 2018. 
 
5/19 ZO schválilo čerpání rozpočtu za 1-12/2018 – viz. příloha zápisu. 
 
6/19 ZO schválilo rozpočtové opatření č.5/2018   – viz.  příloha zápisu. 
   
7/19 ZO schválilo účetní odpisový plán Obce Rybniště pro rok 2019. 
   
8/19 ZO schválilo rozpočtové opatření č.1/2019  – viz.  příloha zápisu. 
 
9/19 ZO schválilo prodej části p.p.č. 510 k.ú. Rybniště o výměře 15 m2 manželům Věře a Jiřímu Vašutovým,  
        Rybniště 56, za cenu 40,- Kč/m2  s tím, že náklady na pořízení GP a vklad do  KN hradí kupující. 
        ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o prodeji pozemku. 
 
10/19 ZO vzalo na vědomí informaci starosty, že je třeba provést opravu mostku nad potokem Matyáska „Na  
          hrázi“a seznámil je s možnými variantami opravy – levná varianta je stejná, jako jsou provedeny  
          opravy mostků na železnici, dále lze objednat prefabrikát, což je finančně náročnější, nebo lze provést  
          celkovou rekonstrukci, která je velmi drahá. Dále je možné toto řešit v rámci konceptu úpravy celé  
          hráze.  
 
11/19 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ZŠ a MŠ Rybniště – oprava střechy, vnitřních prostor  
          a ČOV“ z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 2019 (DT 117d8210E)  a závazek  
          spolufinancování v min. výši 30% z celkových uznatelných nákladů projektu.  
          ZO pověřuje starostu a místostarostku obce podáním žádosti o dotaci. 
 
12/19 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava MK „U pomníku“ v Nové Chřibské“  
          z Programu obnovy venkova ÚK 2019 a závazek spolufinancování v min. výši 40% z celkových  
          uznatelných nákladů projektu. 
          ZO pověřuje starostu a místostarostku obce podáním žádosti o dotaci. 
 
13/19 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava MK č. 4c, části MK č. 12 c a MK č. 45c  
          v Rybništi“ z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 2019 (DT 117d8210A) a závazek  
          spolufinancování v min. výši 30% z celkových uznatelných nákladů projektu.  
          ZO pověřuje starostu a místostarostku obce podáním žádosti o dotaci. 
 
14/19 ZO schválilo odkoupení části morového sloupu (který je dočasně deponován na p.p.č. 671/9 v k.ú.  
          Horní Podluží a který bude navrácen na původní místo na p.p.č. 884 v k.ú. Rybniště) za cenu 1,-Kč od        
          pana MVDr. Jiřího Udatného, Červněves. 
         ZO pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 
 
 
 
 



15/19 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova morového sloupu na p.p.č. 884 v Rybništi“  
          z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 2019 (DT 117d8210G) a závazek spolufinancování  
          v min. výši 30% z celkových uznatelných nákladů projektu. 
          ZO pověřuje starostu a místostarostku obce podáním žádosti o dotaci. 
 
16/19 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení SDH Rybniště“ z Programu 2019 pro  
          poskytování dotací z rozpočtu ÚK a závazek spolufinancování v min. výši 10% z celkových  
          uznatelných nákladů projektu. 
          ZO pověřuje starostu a místostarostku obce podáním žádosti o dotaci. 
 
17/19 ZO schválilo, že nájemní smlouvy na pozemky (na dobu neurčitou, určitou, ukončené smlouvy) budou  
          upravovány dle možností jednotlivých smluv a v souladu s platnou legislativou. 
 
18/19 ZO vzalo na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Rybniště za kalendářní  
          rok 2018. Informace podala paní ředitelka. 
 
19/19 ZO schválilo převedení zisku Základní školy a Mateřské školy Rybniště za kalendářní rok 2018 do  
          rezervního fondu – to je 3439,42 Kč. 
 
20/19 ZO schválilo upravený rybářský řád pro sportovní rybolov na Školním rybníku pro sezonu 2019 a dále  
          navýšení ceny za jednodenní povolenku pro dítě z 30,-Kč na 50,-Kč pro sezonu 2019. 
 
21/19 ZO rozhodlo, že se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ nepřipojí.  
 
22/19 ZO schválilo „Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků“ dle ust. § 63  
          zákona č. 128/2000 Sb. a ust. § 105 zákona č. 250/2016 Sb. mezi Obcí Rybniště a Městem Varnsdorf. 
 
23/19 Členové ZO vzali na vědomí, že kroniku Obce Rybniště povede od roku 2019 paní Bc. Petra  
          Vojtěchová s tím, že provede i zápis za rok 2018. Kronika obce bude vedena v elektronické podobě. 
 
 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová        Ing. Roman Forfera 
     místostarostka         starosta 
 
 
V Rybništi 5.2.2019 
Ověřovatelé zápisu: Jan Severin Solar, Jaroslava Fišerová 

  


