
Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 09.09.2020 na Obecním úřadu v Rybništi 

 

 
 
077/20 ZO zvolilo ověřovateli zápisu p. Masopusta a p. Slavíka  
 
078/20 ZO schvaluje doplněný program zasedání. 
 
079/20 ZO schvaluje zápis z 11. zasedání ZO konaného 25.6.2020. 
  
080/20 ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Rybniště za období 1-6/2020. 
 
081/20 ZO schvaluje úhradu faktury za opravu a servis multikáry v autorizovaném servisu ve výši nákladů      

cca. 180.000,- Kč.    
 
082/20 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2020. 
 
083/20 ZO schvaluje složení inventarizační komise -  p. Veverková, p. Fišerová, p. Hamerská  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
084/20 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění     

stavby č. IP-12-4010936/003 a následně smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybniště a 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.  

 
085/20 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-4011224/VB01 a následně smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybniště a 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.  

 
086/20 ZO schvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.č.k.283/1 v k.ú. Rybniště o výměře 2086 m2 a 

části pozemku p.č.k.305/1 v k.ú. Rybniště o výměře 550 m2 dle podmínek daných pro pronájem a 
prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem výstavby rodinného domu, panu Jacobu 
Van De Belt, Pod Doubravkou 1462/7, 415 01 Teplice za cenu 40,- Kč á 1 m2 do výměry 2000 m2   a 
za cenu 80,- Kč á 1 m2 za zbývající výměru tedy 636 m2                             

 

087/20 ZO schvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.č.k.515 v k.ú. Rybniště o výměře 1734 m2 dle 
podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem 
výstavby rodinného domu, panu MUDr. Matěji Tvrzníkovi, Dolní Selská 10, 463 52 Osečná, za cenu 
40,- Kč á 1 m2 

 

088/20 ZO schvaluje prodej části pozemku č. 585/2 v k.ú. Rybniště, o výměře 959 m2 panu Zdeňkovi 
Škachovi, Rybniště 110, 407 51 Rybniště za cenu 40,- Kč á m2 s tím, že náklady na geometrický 
plán, vklad do KN a daň z nabytí nemovitosti hradí kupující. 

 
089/20 ZO neschvaluje prodej části pozemku č. 35 v k.ú. Nová Chřibská, o výměře méně než 1434 m2 paní 

Plotzové, U Hřiště 47, 417 42 Soběchleby-Krupka s tím, že dle územního plánu se jedná o pozemek 
určený ke stavbě. 

 
090/20 ZO schvaluje odkoupení části pozemku č. 8 v k.ú. Rybniště o výměře do 1400 m2 od manželů Marie a 

Karla Kovářových, Želenická 1510/26, 405 02 Děčín VI, za cenu 120,-Kč á m2 
 
100/20 ZO schvaluje odkoupení části pozemku č. 365/1 v k.ú. Rybniště o výměře do 218 m2 od paní Naděždy 

Novotné, Havlíčkova 1142, 293 01 Mladá Boleslav II, za cenu 100,- Kč á m2 



101/20 ZO schvaluje pořízení nových vchodových dveří na budovu samoobsluhy č.p.118 v Rybništi za cenu 
58.556,- Kč vč. DPH s tím, že současný nájemce samoobsluhy uhradí práce a obec cenu dveří. 

 
102/20 ZO schvaluje pořízení nových vchodových dveří na budovu bytového domu č.p.59 v Rybništi. 
 
103/20 ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace opravy mostku na hrázi přes Matyásku ve variantě 

lávky.  
 
104/20  ZO vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ZŠ a MŠ Rybniště.  
 
105/20 ZO projednalo přidělení bytu č. 3 (3+1) v domě čp. 236 v Rybništi. Přidělení 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. 

 
106/20 ZO schvaluje uzavření smlouvy na zimní údržbu cest s panem Tomášem Beerem, Krásné Pole 1, 407 

44 Chřibská, s tím že cena za dílo je smluvně stanovena na fixní měsíční částku ve výši 4000,- Kč 
bez DPH a dále hodinovou sazbou za práci stroje ve výši 720,- Kč + 21 % DPH.                                                       

 
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                        
 
      
Bc. Petra Vojtěchová        Ing. Roman Forfera 
   místostarostka                           starosta 
 
 
 
 
 
 
V Rybništi dne:  
Ověřovatelé zápisu:                                                   


