Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 25.06.2020 na Obecním úřadu v Rybništi
045/20 ZO zvolilo ověřovateli zápisu p. Fišerovou a p. Solara
046/20 ZO schvaluje doplněný program zasedání.
047/20 ZO schvaluje zápis z 10. zasedání ZO konaného 29.4.2020.
048/20 ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet Obce Rybniště za rok 2019 podle § 17
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů bez
výhrad.
049/20 ZO schvaluje podle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Rybniště sestavenou ke dni 31.12.2019.
050/20 ZO schvaluje podle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku Obce Rybniště sestavenou ke dni 31.12.2019.
051/20 ZO schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 198.529,-Kč na realizaci akce
„Obnova morového sloupu na p.p.č. 844 v Rybništi“ a zároveň schvaluje závazek ke
spolufinancování této akce z rozpočtu obce.
ZO pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy o dílo dodavatelem.
052/20 ZO schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1.023.925,-Kč na realizaci akce
„Oprava MK č. 4c, části MK č. 12c a MK č.45c v Rybništi“ a zároveň schvaluje závazek ke
spolufinancování této akce z rozpočtu obce.
ZO pověřilo starostu obce provedením výběru nabídek dodavatelů a uzavřením smlouvy o dílo
s vítězným dodavatelem.
053/20 ZO schvaluje, že obci Rohozná bude nabídnuta cena 601 tis. Kč za traktor ZETOR PROXIMA 7441
s čelním nakladačem TRAC-LIFT TL 120 SL a pokud na tuto nabídku přistoupí, schvaluje
zastupitelstvo provést rozpočtovou změnu k nákupu traktoru.
054/20 ZO neschvaluje záměr výstavby kanalizace v obci, vzhledem k vysoké nákladovosti této akce.
055/20 ZO schvaluje, že bude částečně vyhověno žádosti paní Marleyové tak, že obec uhradí projekční a
administrativní náklady na prodloužení vodovodního řádu na p.č.k 435 v k.ú. Rybniště a žadatelům o
připojení přispěje na stavební náklady částkou ve výši příspěvku SVS na připojeného obyvatele,
zbylé stavební náklady budou hradit žadatelé o připojení k vodovodu.
056/20 ZO schvaluje prodloužení vodovodního řádu na p.č.k. 10 v k.ú. Rybniště k parcelám č.k. 74/1 a 79
s tím, že obec uhradí projekční a administrativní náklady na prodloužení vodovodního řádu a že
žadatelům o připojení přispěje na stavební náklady částkou ve výši příspěvku SVS na připojeného
obyvatele, zbylé stavební náklady budou hradit žadatelé o připojení k vodovodu.
057/20 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene u stavby č. IE-12-4005813/VB002
DC_Rybniště-N.Ves, úprava vNN, kNN na p.č.k. 825, k.ú. Rybniště mezi Obcí Rybniště a ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín – přípojka Rybniště Nová Ves č.p.117.

058/20 ZO schvaluje pronájem a následný prodej části pozemku č. 359/6 v k.ú. Rybniště o výměře 5200 m2
dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem
výstavby rodinného domu, paní Kateřině Truchlé, Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice a panu Janu
Nohýlovi, Očadlíkova 643, 769 01 Holešov za cenu 40,- Kč á 1 m2 do výměry 2000 m2, zbytek za 80
Kč á 1 m2.
059/20 ZO pověřuje starostu obce jednáním o koupi pozemku 365/1 v k.ú. Rybniště o výměře 218 m2 od p.
Novotné z Mladé Boleslavi.
060/20 ZO schvaluje pronájem a následný prodej části pozemku č.79 v k.ú. Rybniště o výměře 1048 m2 dle
podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem
výstavby rodinného domu, panu Tomáši Dvořáčkovi, Dolní Podluží 306, 407 55 Dolní Podluží za
cenu 40,- Kč á 1 m2.
061/20 ZO schvaluje pronájem části pozemku č.365 v k.ú. Nová Chřibská, o výměře 110 m2 za účelem
užívání zahrady, paní Květoslavě Komárkové, Nová Chřibská 18, 407 51 Rybniště dle podmínek
daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za cenu 2,- Kč á 1 m2 /rok.
062/20 ZO schvaluje pronájem části pozemku č.739 a 740 v k.ú. Rybniště, o výměře 900 m2 za účelem
užívání zahrady a zajištění přístupu k domu, paní Jitce Pekárkové, Kalná 261, 408 01 Rumburk dle
podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za cenu 2,- Kč á
1 m2 /rok.
063/20 ZO nesouhlasí s možností zřízení věcného břemene za účelem zajištění přístupu k domu, paní Jitce
Pekárkové, Kalná 261, 408 01 Rumburk.
064/20 ZO schvaluje provedení směny pozemku č. 199 v k.ú. Nová Chřibská, o výměře 232 m2 za části
pozemků č.129, č.130 a č.133 o celkové výměře 192 m2 v k.ú. Nová Chřibská s vlastníkem těchto
pozemků, paní Milenou Hellerovou, Nová Chřibská 35, 407 47 Rybniště, s tím že náklady na vklad
do KN se budou dělit rovným dílem a paní Hellerová zaplatí za rozdíl ve výměře uvedených
pozemků částku 40 Kč za m2.
065/20 ZO schvaluje žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 1/2020 na p.č.k. 841
v k.ú. Rybniště, paní Sáře Krulišové, Horní Podluží 283, 407 57 Horní Podluží o umožnění koupě
pozemku po zhotovení základové desky z důvodu získání hypotéky.
066/20 ZO schvaluje žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 4/2020 na část
p.č.k.515 v k.ú. Rybniště, manželům Marii Švihoříkové a Antonínu Švihoříkovi, Rybniště 233, 407
51 Rybniště, o umožnění koupě pozemku po zhotovení základové desky z důvodu získání hypotéky.
067/20 ZO schvaluje projednání návrhu ceny na odkoupení části pozemku č. 8 v k.ú. Rybniště o výměře
do1400 m2 od manželů Kovářových, Želenická 1510/26, 405 02 Děčín.
068/20 ZO schvaluje záměr na pronájem a následný prodej části pozemku č.305/1 v k.ú. Rybniště o výměře
550 m2 a pozemku č.283/1 o výměře 2086 m2 za účelem stavby rodinného domu s tím, že žádost je
zveřejněna na úřední desce OÚ a bude projednána na příštím zasedání Zastupitelstva obce Rybniště.
069/20 ZO schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí a LČR na p.č.k. 539 a 536 v k.ú. Rybniště dle předloženého
znění.

070/20 ZO schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků potřebných pro rekonstrukci mostku přes Matyásku
na p.č.k. 135 v k.ú. Rybniště formou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájemní smlouvou na
dotčené pozemky v majetku LČR a zároveň prodejem p.č.k. 87 v k.ú. Rybniště Lesům ČR.
071/20 ZO rozhodlo o zařazení akce „výměna střešní krytiny na staré budově DPS“ do investičních akcí pro
rok 2021.
072/20 ZO schvaluje nabídku na rozšíření a zpevnění plochy ve sběrném dvoře od firmy Milan Hurák,
Boženy Němcové 1511, 407 47 Varnsdorf.
073/20 ZO vydává Řád veřejného pohřebiště obce Rybniště s účinností od 1.7.2020 v souladu s novelizací
zákona o pohřebnictví a po předchozím souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
074/20 ZO schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o společné úhradě nákladů na varovný
protipovodňový systém s Dobrovolným svazkem obcí Tolštejn.
075/20 ZO schvaluje zařazení správního území obce Rybniště do územní působnosti MAS Český sever, z.s.
se sídlem Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5271 na období r. 2021 - 2027.
076/20 ZO bere na vědomí žádost pana Mgr. Martina Majchráka ze dne 20.6.2020 a vyjadřuje souhlas s tím,
že bude pokračovat v jednáních k řešení právních vztahů k vedení vodovodního potrubí na
pozemcích obce.
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