
Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 12.12.2019 na Obecním úřadu v Rybništi 

 

 
 
125/19 ZO zvolilo ověřovateli zápisu p. Weinera a p.Solara 
 
126/19 ZO schvaluje doplněný program zasedání. 
 
127/19 ZO schvaluje zápis ze 7. zasedání ZO konaného dne 31.10.2019.  
 
128/19  ZO schválilo vydání předběžného souhlasu k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od 

posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce do konce kalendářního roku 2019 s tím, že přijatá 
rozpočtová opatření budou předložena ZO na prvním veřejném zasedání v roce 2020. 

129/19  ZO schválilo vydání předběžného souhlasu k přijetí všech darů pro příspěvkovou organizaci Základní škola a 
Mateřská škola Rybniště na rok 2020.   

 
130/19   ZO schválilo čerpání rozpočtu 1-11/2019. 
 
131/19  ZO neschvaluje investice do komerčních nemovitostí v ČR ke zhodnocení volných finančních prostředků. 
 
132/19   ZO schválilo rozpočet na rok 2020.               
 
133/19   ZO schválilo střednědobý výhled na r. 2021 – 2023. 
  
134/19  ZO schválilo výsledky inventur a účetní odpisový plán na rok 2020. 
 
135/19   ZO schválilo návrh na odpisy drobného dlouhodobého hmotného majetku na rok 2019 dle přiloženého 

přehledu.           
 
136/19   ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2019. 
  
137/19  ZO schválilo finanční dar ve výši 2.000,-Kč pro každou členku Kulturní komise Obce Rybniště, kterými jsou: 

Jiřina Chroustovská, Miluše Vytlačilová, Tereza Rauch, Lenka Slavíková, Blanka Klorová a Věra Forferová.                                                                                                                             
 
138/19  ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč manželům Vytlačilovým k reprezentování obce 

v soutěžích společenského tance.      
 
139/19  ZO schválilo pronájem a následný odprodej pozemku  č. 74/1 v k.ú. Rybniště o výměře 1290 m2 dle podmínek 

daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem výstavby rodinného domu, 
manželům Lukáši a Zuzaně Novákovým, Chřibská 120.    

 
140/19  ZO schválilo pronájem a následný odprodej pozemku č. 841 v k.ú. Rybniště o výměře 2657 m2 dle podmínek 

daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem výstavby rodinného domu,  
paní  Sáře  Krulišové, Horní Podluží 283.                 

 
141/19  ZO schválilo žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2/2018 na p.č.k. 151/6 v k.ú. 

Rybniště, paní Ivě Šturcové, o umožnění koupě pozemku po základové desce z důvodu získání hypotéky.                                         
 
142/19  ZO schválilo směnu pozemků mezi  J.P.M. PLUS, spol. s r.o. a obcí, a to tak, že Obec Rybniště vlastní pozemek 

č.k.164, z kterého smění část o výměře 2164 m2 za část p.č.k. 566/8 o výměře 291 m2 a za celou p.č.k. 566/10 o 
výměře 1855 m2, které vlastní J.P.M. Plus, spol. s r.o., vše v k.ú. Rybniště, obousměrně směňovaná výměra je 
2146 m2.        

                                                                                                                                                                                                



143/19  ZO schválilo odprodej části pozemku č. 566/7 v k.ú. Rybniště, o výměře do 150 m2, panu Jakubu Vlčkovi, 
Rybniště 149, za cenu 40,- Kč á m2 s tím, že náklady na geometrický plán, vklad do KN a daň z nabytí 
nemovitosti hradí kupující.      

                                                                                                                                                                
144/19  ZO schválilo odprodej části pozemku č. 80 v k.ú. Rybniště, o výměře 4 m2, paní Renátě Grusserové, paní Haně 

Radoňové a panu Bohumilu Radoňovi, Rybniště 169, za cenu 40,-Kč á m2 s tím, že náklady na geometrický 
plán, vklad do KN a daň z nabytí nemovitosti hradí kupující. 

 
145/19   ZO odkládá na příští jednání zastupitelstva žádost o odprodej (případně dlouhodobý pronájem) části pozemku 

č. 81/1 o výměře 1000 m2 a 79/6 o výměře 240 m2 , vše v k.ú. Nová Chřibská, panu Rostislavu Havlovi, Nová 
Chřibská 118.       

 
146/19 ZO schválilo pronájem části pozemku.č. 60 v k.ú. Rybniště, o výměře 650 m2 za účelem podnikání za cenu             

2,-  Kč/m2 za rok, Samoobsluha Rybniště, panu Bui Quang Viet, Žitavská 72, Cvikov a panu Binh Bui Quang, 
Komenského 235, Cvikov, dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 
27.6.2018.   

 
147/19  ZO schválilo  pronájem části pozemku č. 403 v k.ú. Rybniště, o výměře 274 m2 za účelem zřízení zahrádky, 

panu Lukáši Neumannovi, Rybniště 234, dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště 
ze dne 27.6.2018.                                                                                                                                                                                                                                                               

 
148/19 ZO schválilo pronájem části pozemku č. 86 v k.ú. Nová Chřibská, o výměře 800 m2 za účelem zřízení 

zahrádky, panu Vlastimilu Danihelkovi, Nová Chřibská 97, dle podmínek daných pro pronájem a prodej 
pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018.                                                                                                                                    

 
149/19  ZO rozhodlo nabýt do vlastnictví obce část pozemku č. 312/1,  v k.ú. Rybniště v rámci revizí katastru o rozšíření 

křižovatky MK na pozemek p. Václava Jíravy za 40 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady s odkupem hradí kupující 
= obec (geometrický plán, vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovité věci). 

150/19  ZO rozhodlo nabýt do vlastnictví obce část pozemku č. 308 v k.ú. Rybniště v rámci revizí katastru a rozšíření 
křižovatky MK na pozemek p. Kristýny Voženílkové za 40 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady s odkupem hradí 
kupující = obec (geometrický plán, vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovité věci).       

                                                                                                                                                        
151/19  ZO rozhodlo nabýt do vlastnictví obce část pozemku č. 346 v k.ú. Nová Chřibská v rámci revizí katastru a 

rozšíření křižovatky MK na pozemek p. Milana Burkoně za 40 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady s odkupem 
hradí kupující = obec (geometrický plán, vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovité věci).   

 
152/19 ZO schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 

IP-12-4009739/VB001 , elektro přípojka na p.č.k. 449/1, k.ú. Rybniště – stavba RD p. Chládka.        
 
153/19 ZO vydává „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů“.                                                     
 
154/19   ZO vydává „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu“.                                             
 
                 
                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová       Ing. Roman Forfera 
   místostarostka                           starosta 
 
 
 
 
V Rybništi dne 17.12.2019  
Ověřovatelé zápisu: Martin Weiner, Jan Severin Solar 


