
Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 29.04.2020 na sále Kulturního domu v Rybništi 

 

 
 
024/20 ZO zvolilo ověřovateli zápisu p.Weinera a p.Masopusta.  
 
025/20 ZO schvaluje doplněný program zasedání. 
 
026/20 ZO schvaluje zápis z 9. zasedání ZO konaného 30.1.2020. 
  
027/20 ZO schvaluje čerpání rozpočtu za 1-3/2020 – viz. příloha zápisu 
 
028/20 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2020 – viz. příloha zápisu 
 
029/20 ZO schvaluje pronájem a následný prodej ideální poloviny  pozemku č. 515 v k.ú. Rybniště o výměře 

do 1800 m2 dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 
za účelem výstavby rodinného domu, manželům Marii a Antonínu Švihoříkovým, 407 51 Rybniště 
233 za cenu 40,-Kč á 1m2 a dále pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
a následně smlouvy kupní.                                                                                                                                       

030/20 ZO schvaluje pronájem a následný prodej části pozemku č. 449/1 v k.ú. Rybniště o výměře 1200 m2 
dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018  za účelem 
výstavby rodinného domu, paní Ivaně Krejčové, Sokolská Stezka 796, 407 21 Česká Kamenice a 
panu Rostislavu Lassigovi, Křižíkova 2741, 407 47 Varnsdorf za cenu 40,-Kč á 1m2 a dále pověřuje 
starostu obce uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvy kupní.                                                                      

031/20 ZO schvaluje pronájem části pozemku č. 268/5 v k.ú. Rybniště, o výměře 2300 m2 za účelem zřízení 
pastviny pro koně, paní Jaroslavě Bartoňové, Rybniště 231,407 51 Rybniště dle podmínek daných 
pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za cenu 0,30 Kč á 1 m2 /rok a dále 
pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy.                                                                                                                             

032/20 ZO schvaluje pronájem zemědělských pozemků p.č. 268/5, č. 250/1, č. 59, č. 297, č. 305/1, č. 283/1, 
č. 570/1, č. 546, č. 545, č. 332, č. 643, č. 644, č. 937/1, č. 354/1, č. 354/2 a č. 442 za účelem sečení a 
sušení sena, o celkové výměře 67100 m2, firmě AGROPOS SLUŽBY s.r.o., Heřmanov 144, 405 02 
Děčín za cenu 3.100,- Kč á 1ha /rok do 31.12.2021 a dále pověřuje starostu obce uzavřením nájemní 
smlouvy na dobu určitou. 

033/20 ZO schvaluje pronájem částí zemědělských pozemků č.437 o výměře 3900 m2 a č.151 o výměře 700 
m2 v k.ú. Nová Chřibská za účelem sečení a sušení sena, panu Marcelu Škvorovi, Nová Chřibská 
36,407 47 Rybniště za cenu 3.001,- Kč á 1ha /rok do 31.12.2021 a dále pověřuje starostu obce 
uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou.                                                                                                                                                                         

034/20 ZO schvaluje pronájem části pozemku č.54 v k.ú. Nová Chřibská, o výměře 370 m2 za účelem zřízení 
zahrádky, paní Yvoně Faber, Vrchlického 1258/5, 415 01 Teplice, dle podmínek daných pro 
pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za cenu 2,- Kč á 1 m2 /rok a dále 
pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy.                  

                                                                                                                                                          



035/20 ZO schvaluje předběžný návrh provedení směny pozemku č. 199 v k.ú. Nová Chřibská, o výměře do 
232 m2 za část pozemků č.133 a č.130 v k.ú. Nová Chřibská s paní Milenou Hellerovou, Nová 
Chřibská 35, 407 47 Rybniště s tím, že záměr této směny bude zveřejněn na úřední desce OÚ 
Rybniště. 

                                                                                                                                                               
036/20 ZO schvaluje směnu pozemků mezi manžely Hanou a Bohumírem Reitzovými, Nová Chřibská 47, 

407 47 Rybniště a obcí Rybniště, a to část p.č.k.60 do výměry 30 m2  (vlastní obec) za celou p.č.k.342 
o výměře 34 m2 (vlastní manž. Reitzovi), vše v k.ú. Nová Chřibská, s tím že náklady na geometrický 
plán na oddělení části p.č.k. 60 zaplatí manželé Reitzovi a dále pověřuje starostu obce uzavřením 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním 40,- Kč á 1 m2. 

037/20 ZO schvaluje  žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 4/2019 na p.č.k. 
250/1 v k.ú. Rybniště, panu Oldřichu Hladíkovi, Křižíkova 1177/42, 407 46 Krásná Lípa o umožnění 
koupě pozemku po základové desce z důvodu získání hypotéky a dále pověřuje starostu obce 
uzavřením dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní resp. k uzavření smlouvy kupní.                                                                                                                            

038/20 ZO schvaluje odkoupení části pozemku č. 346 v k.ú. Nová Chřibská o výměře 11 m2 od pana Milana 
Burkoně, Nová Chřibská 59, 407 47 Rybniště a obcí, a to za cenu 40,- Kč za 1 m2 s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem zaplatí kupující a dále pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy. 

 
039/20 ZO schvaluje rekonstrukci čistírny odpadních vod u DPS z důvodu havarijního stavu a dále pověřuje 

starostu obce zadáním stavebních prací dle předložené nabídky firmě Rudolf Suchý, Česká 
Kamenice.  

  
040/20 ZO schvaluje ceník za krátkodobý pronájem Kulturního domu Rybniště a dále pověřuje starostu obce 

vydat provozní řád Kulturního domu Rybniště, který upravuje způsob užívání prostor, práva a 
povinnosti nájemce a pronajímatele.  

 
041/20 ZO schvaluje provedení demolice objektu bývalé kotelny u kulturního domu a dále pověřuje starostu 

obce zadáním demoličních prací dle nejlevnější nabídky. 
 
042/20 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení pro Kulturní dům Rybniště“ z Programu 

rozvoje venkova (článek 20) prostřednictvím MAS Český sever a závazek spolufinancování v min. 
výši 20 % z celkových způsobilých výdajů. 

 
043/20 ZO schvaluje nové nájemné za hrobová místa, a to: malé hroby 60,- Kč za rok a velké hroby (od 7 m2 

a více) 100,- Kč za rok. 
 
044/20 ZO pověřuje starostu obce uzavřením dohody o vzájemné spolupráci s městem Chřibská v oblasti 

cestovního ruchu prostřednictvím Městského informačního centra.  
  
                                                                                                                                                        
 
      
Bc. Petra Vojtěchová        Ing. Roman Forfera 
   místostarostka                           starosta 
 
 
 
V Rybništi dne:  
Ověřovatelé zápisu:                                                   


