Usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 12.9.2019 na Obecním úřadu v Rybništi
81/19 ZO zvolilo ověřovateli zápisu p. Slavíka a p. Solara.
82/19 ZO schválilo předložený program zasedání.
83/19 ZO schválilo zápis z 5. zasedání ZO konaného dne 20.6.2019.
84/19 ZO rozhodlo nabýt do svého vlastnictví spoluvlastnický podíl ve výši ½ na budově č.p. 205 na
p.p.č. 493 a na p.p.č. 494. vše v k.ú. Rybniště¨.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy s insolvenční správkyní dlužníka JUDr.
Dagmar Mixovou, Sopotská 645/70, 181 00 Praha 8.
85/19 ZO schvaluje čerpání rozpočtu za 1-7/2019.
86/19 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2019.
87/19 ZO rozhodlo nesouhlasit s poskytováním bezúročných půjček občanům Rybniště a zamítlo žádost
manželů J. a B. Horákových (č.p. 201, Rybniště).
88/19 ZO zamítlo opětovnou žádost paní Anděly Kalinové, Rybniště 26 o odkoupení části pozemku č.
250/1 v k.ú. Rybniště o výměře do 748 m2, v k.ú. Rybniště.
89/19 ZO potvrdilo ve věci odprodeje p.p.č.k. 763 v k.ú. Rybniště o výměře 2356 m2 platnost usnesení č.
60/19 ze dne 20.6.2019.
90/19 ZO vzalo na vědomí prezentaci zástupkyň SPÚ Děčín o komplexních pozemkových úpravách.
ZO jednohlasně schválilo zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rybniště.
91/19 ZO schvaluje převod části pozemku č. 267 v k.ú. Nová Chřibská z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce Rybniště
92/19 ZO schvaluje převod části pozemku č. 842/3 v k.ú. Rybniště z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce Rybniště.
93/19 ZO schvaluje převod části pozemku č. 795/1 v k.ú. Rybniště z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce Rybniště.
94/19 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace veřejného prostranství v centru
obce Rybniště - zeleň“ do 132. výzvy Operačního programu Životní prostředí a závazek
spolufinancování v min. výši 40% z celkových uznatelných nákladů projektu.
ZO pověřuje starostu a místostarostku obce podáním žádosti o dotaci.
95/19 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace veřejného prostranství v centru
obce Rybniště - zeleň“ z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím II. výzvy MAS
Český sever, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II a závazek spolufinancování v min. výši
40% z celkových uznatelných nákladů projektu.
ZO pověřuje starostu a místostarostku obce podáním žádosti o dotaci.

96/19 ZO pověřilo starostu obce jednáním o směně pozemků mezi p. Matuchou (JPM PLUS spol. s r.o.)
– p.č.k. 566/10 + část p.č.k. 566/8 za část p.č.k. 164 (naše za Kroupovými), k.ú. Rybniště.
97/19 ZO pověřilo starostu obce zveřejněním záměrů prodat části pozemků č 285 v k.ú. Rybniště, č.
389/1 v k.ú. Rybniště, č. 378/2, 379, 380 vše v k.ú. Rybniště, č. 262 a 263 vše v k.ú. Nová
Chřibská.
98/19 ZO jednohlasně schválilo navýšení úhrady nájemného za m2 v bytech v majetku obce z 23,-Kč/m2
na 26,-Kč/m2.
99/19 ZO zmocňuje místostarostku obce Rybniště k zastupování obce a k účasti v orgánech spolku
DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.
100/19 ZO vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ZŠ a MŠ Rybniště.
101/19 ZO projednalo, že přidělení bytu č. 7 (1+1) v domě čp. 235 v Rybništi bude provedeno na základě
vyhodnocení přehledu platných žádostí, které členové ZO obdrželi, a každý člen ZO sám
rozhodoval o pořadí přidělení bytu.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy.
102/19 ZO projednalo, že přidělení bytu č. 5 (1+K) v domě čp. 97 v Rybništi-Nová Chřibská bude
provedeno na základě vyhodnocení přehledu platných žádostí, které členové ZO obdrželi, a každý
člen ZO sám rozhodoval o pořadí přidělení bytu.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy.

Bc. Petra Vojtěchová
místostarostka

V Rybništi 17.9.2019
Ověřovatelé zápisu: Jan Slavík a Jan Severin Solar

Ing. Roman Forfera
starosta

