Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 31.102019 na Obecním úřadu v Rybništi
103/19 ZO zvolilo ověřovateli zápisu p. Masopusta a p.Fišerovou
104/19 ZO zvolilo zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva obce od dnešního dne p.Hamerskou
105/19 ZO schválilo doplněný program zasedání.
106/19 ZO schválilo zápis ze 6. zasedání ZO konaného dne 12.9.2019.
107/19 ZO schvaluje složení inventarizační komise – p. Veverková, p. Fišerová a p. Hamerská.
108/19 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2019.
109/19 ZO schválilo pronájem a následný prodej pozemku. č. 218 v k.ú. Rybniště o výměře 1351 m2 za účelem
výstavby RD panu Leoši Devátému, Rybniště 94 a Radce Kvasnikové , Na Výsluní 1298/16, Neratovice dle podmínek
daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště
110/19 ZO schválilo žádost o odkoupení části pozemku č. 294 v k.ú. Nová Chřibská, o výměře do 600 m2, manželům
Pavlíně a Jaromíru Jadrníčkovým, Nová Chřibská 113 za cenu 40,-Kč á m2 s tím, že náklady na geometrický plán,
vklad do KN a daň z nabytí nemovitosti hradí kupující
111/19 ZO schválilo žádost o odkoupení části pozemku č. 389/1 v k.ú. Rybniště, o výměře do 100 m2 manželům Evě a
Václavu Královým, Rybniště 15 za cenu 40,- Kč á m2 s tím, že náklady na geometrický plán, vklad do KN a daň
z nabytí nemovitosti hradí kupující
112/19 ZO schválilo žádost o odkoupení části pozemku č. 378/2 a 379 v k.ú. Rybniště, o výměře do 120 m2 manželům
Věře a Vlastimilu Obořilovým, Rybniště 245 za cenu 40,-Kč á m2 s tím, že náklady na geometrický plán, vklad do KN
a daň z nabytí nemovitosti hradí kupující.
113/19 ZO schválilo žádost o pronájem části pozemku č. 379 v k.ú. Rybniště, o výměře 300 m2 za účelem skladování
dřeva a údržby pozemku panu Vlastimilu Obořilovi, Rybniště 245 za cenu 0,30 Kč á m2 ročně.
114/19 ZO schválilo žádost o odkoupení části pozemku č. 262 (dle GP p.č.k. 262/2 o výměře 185 m2) a 263 (dle GP
p.č.k. 263/2 o výměře 30 m2) v k.ú. Nová Chřibská, manželům Jitce a Františku Stejskalovým, Rybniště č.e. 15 za cenu
40,- Kč á m2 s tím, že náklady na geometrický plán, vklad do KN a daň z nabytí nemovitosti hradí kupující.
115/19 ZO schválilo žádost o odkoupení části pozemku č. 417 o výměře cca 320 m 2 v k.ú. Rybniště, stavba kůlny,
manželům Zdeňce a Antonínu Koudelkovým, Slepá II č.458/28, Praha 4 za cenu 200,- Kč á m2 s tím, že náklady na
geometrický plán, vklad do KN hradí kupující a daň z nabytí nemovitosti hradí prodávající
116/19 ZO schválilo žádost o odkoupení pozemku č. 163 o výměře 1281 m 2 v k.ú. Rybniště na splátky, Ireně Kroupové
ml., Rybniště 36 za cenu 40,-Kč á m2 s tím, že vklad do KN a daň z nabytí nemovitosti hradí kupující. Vklad do
katastru bude proveden až po úplném splacení pozemku, splátky á 2.000,-Kč měsíčně.
117/19 ZO schválilo uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE-12-4005073/SOBS_VB/6“ mezi Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
118/19 ZO schválilo uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IP-12-4010127/VB1“ mezi Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

119/19 ZO schválilo uzavření „Směnné smlouvy č.: S 571/13“ mezi Obcí Rybniště a Lesy České republiky, s.p.
120/19 ZO pověřilo starostu obce zasláním návrhu na doplnění a úpravu pomístních názvů na KN dle upraveného
návrhu
121/19 ZO schválilo navýšení limitu financí při rekonstrukci KD k proplacení mimo dotaci do výše rozpočtové kapitoly
pro letošní rok.
122/19 ZO pověřuje starostu obce opětovným jednáním s ČD o možnosti odkoupení budov ( kolny u nádraží ČD)
včetně pozemků
123/19 ZO schválilo finanční dar (dle zákona č. 128/2000, § 85, písm b) pro ing. Romana Forferu ve výši jedné jeho
měsíční odměny za přínos při sportovní výchově mládeže (výcvik dětí ze školní družiny na bruslích, podpora a zástup
trenéra florbalového klubu TJ Tatran Rybniště) a za účast a osobní iniciativu k podpoře sportu v Rybništi (fotbalový tým
TJ Tatran, Rybniště, volejbalové turnaje amatérských hráčů za tým Rybniště, florbalové tréninky dospělých).
124/19 ZO schválilo finanční dar (dle zákona č. 128/2000, § 85, písm b) pro Bc. Petru Vojtěchovou ve výši jedné její
měsíční odměny za podporu, pomoc i osobní účast na činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rybniště.

Bc. Petra Vojtěchová
místostarostka

V Rybništi dne 4.11.2019
Ověřovatelé zápisu: Karel Masopust, Jaroslava Fišerová

Ing. Roman Forfera
starosta

