Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 04.11.2020 na Obecním úřadu v Rybništi
107/20 ZO zvolilo ověřovateli zápisu p. Fišerovou a p. Weinera
108/20 ZO schvaluje doplněný program zasedání.
109/20 ZO schvaluje zápis z 12. zasedání ZO konaného 9.9.2020.
110/20 ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Rybniště za období 1-9/2020.
111/20 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2020.
112/20 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava MK č. 72c, 73c, 74c a 75c v Nové
Chřibské“ z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 2021 (DT 117d8210A) a závazek
spolufinancování v min. výši 20% z celkových uznatelných nákladů projektu.
113/20 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova parkovací plochy v centru obce Rybniště“
z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 2021 (DT 117d8210C) a závazek spolufinancování
v min. výši 20% z celkových uznatelných nákladů projektu.
114/20 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ZŠ a MŠ Rybniště – oprava střechy“ z Programu
obnovy a rozvoje venkova MMR 2021 (DT 117d8210E) a závazek spolufinancování v min. výši 20%
z celkových uznatelných nákladů projektu.
115/20 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování veřejného sportoviště v centru obce
Rybniště“ z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 2021 (DT 117d8210H) a závazek
spolufinancování v min. výši 20% z celkových uznatelných nákladů projektu.
116/20 ZO schvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.č.k.418/3 v k.ú. Nová Chřibská o výměře do
3240 m2 dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za
účelem výstavby rodinného domu, slečny Kateřině Bedrníčkové, Křižíkova 22, Krásná Lípa, 407 46
za cenu 40,- Kč á 1 m2 do výměry 2000 m2 a za cenu 80,- Kč á 1 m2 za zbývající výměru, tedy max
1240 m2. Roční nájemné do doby prodeje činí 2kč/m2.
117/20 ZO neschvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.č.k.332/2 v k.ú. Rybniště o výměře 1467 m2
dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem
výstavby rodinného domu, paní Janě Smržové, Palackého 230, Roztoky, 252 63
118/20 ZO rozhodlo pronajmout nebytové prostory, kancelář v budově Kulturního domu v Rybništi č.p.77 o
výměře 17,5 m2 manželům Lence a Janu Slavíkovým a paní Tereze Rauch, za částku 1500,- Kč
měsíčně + služby (el. energie, internet, případně úklid společných prostor). Teplo a užívání sociálního
zázemí je v ceně nájmu.
119/20 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-4011138 a následně smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybniště a ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín.

120/20 ZO schvaluje žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 6/2020 na p.č.k.
515/1 v k.ú. Rybniště, panu MUDr. Matěji Tvrzníkovi, Dolní Selská 10, 463 52 Osečná o umožnění
koupě pozemku po zhotovení základové desky z důvodu získání hypotéky.
121/20 ZO schvaluje záměr na zadání projekčních prací na rozšíření veřejného osvětlení v několika lokalitách
v obci.
122/20 ZO schvaluje záměr na zadání projekčních prací na zřízení nové místní komunikace v ulici podél
domu pana Chlubny, p.p.č.300/3 k.ú. Rybniště.
123/20 ZO schvaluje odkup pozemku č.950/2 v k.ú. Rybniště od p. Vladimíra Čížka, Rybniště 183,
o celkové výměře 436 m2 za částku 50,- Kč á 1 m2 k zajištění přístupu k místnímu vodojemu.
124/20 ZO schvaluje vyřešení parkování u „hangáru“ zřízením vymezeného šikmého stání dle navrženého
plánu, který předložil starosta obce.
125/20 ZO schvaluje záměr vyřídit povolení k demolici objektu č.p.205 v k.ú. Rybniště na stavebním úřadě a
dále se zabývat využitím daného území po odstranění stavby ve vazbě na kulturní dům.
126/20 ZO rozhodlo vydat Program rozvoje obce Rybniště na roky 2020 – 2028.
127/20 ZO pověřuje starostu obce zabývat se v rámci meziobecní spolupráce vytvořením společnosti pro
svoz a likvidaci odpadů, vč. vyčíslení finančních nákladů.
128/20 ZO projednalo přidělení bytu č. 4 (3+1) v domě čp. 97 v Nové Chřibské. 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.

Bc. Petra Vojtěchová
místostarostka

V Rybništi dne:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Roman Forfera
starosta

