
Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 16.12.2020 na Obecním úřadu v Rybništi 

 

 
 
 
129/20 ZO zvolilo ověřovateli zápisu pana Solara a pana Masopusta. 
 
130/20 ZO schvaluje doplněný program zasedání. 
 
131/20 ZO schvaluje zápis z 13. zasedání ZO konaného 4.11.2020. 
 
132/20 ZO vydává předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního 

veřejného zasedání zastupitelstva obce do konce kalendářního roku 2020 s tím, že přijatá rozpočtová 
opatření budou předložena ZO na prvním veřejném zasedání v roce 2021. 

 
133/20 ZO vydává předběžný souhlas k přijetí všech darů pro příspěvkovou organizaci Základní škola a 

Mateřská škola Rybniště na rok 2021. 
 
134/20 ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Rybniště za období 1-11/2020. 
 
135/20 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2020. 
 
136/20 ZO schvaluje rozpočet na rok 2021. 
 
137/20 ZO schvaluje účetní odpisový plán na rok 2021. 
 
138/20 ZO schvaluje návrh na odpisy drobného dlouhodobého hmotného majetku za rok 2020. 
 
139/20 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10000,-Kč spolku Mandavan, z.s., Studánka 334, 

Varnsdorf, 407 52, na Tour de Feminin 2021. 
 
140/20 ZO schvaluje žádost pana Viet Bui Quanga, Žitavská č.p.72, Cvikov, 471 54 na snížení nájemného na 

polovinu, tedy 4000,- Kč měsíčně za pronájem prostor samoobsluhy za rok 2021. 
 
141/20 ZO ruší usnesení č.118/20 z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného dne 

04.11.2020 na Obecním úřadu v Rybništi.   
 
142/20 ZO schvaluje pronájem nebytových prostor, kancelář v budově Kulturního domu v Rybništi č.p.77 o 

2/3 výměry 17,5 m2 FSE UJEP, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, 400 96 od 1.1.2021 za částku 
1000,- Kč měsíčně + služby (el. energie, internet, případně úklid společných prostor). Teplo a užívání 
sociálního zázemí je v ceně nájmu. 

 
143/20 ZO schvaluje pronájem nebytových prostor, kancelář v budově Kulturního domu v Rybništi č.p.77 o 

1/3 výměry 17,5 m2 firmě Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, Liberec, 460 01 za částku 500,- Kč 
měsíčně + služby (el. energie, internet, případně úklid společných prostor). Teplo a užívání sociálního 
zázemí je v ceně nájmu. 

 
144/20 ZO schvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.č.k.418/3 v k.ú. Nová Chřibská o výměře do 

3200 m2 dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za 
účelem výstavby rodinného domu, slečně Haně Šinkorové, Stanko Vodičky 374/40, Rumburk, 408 



01 a panu Jakubovi Sokolovi, Náměstí Dobrovského 376/18, Rumburk, 408 01 za cenu 40,- Kč á 1 
m2 do výměry 2000 m2   a za cenu 80,- Kč á 1 m2 za zbývající výměru, tedy max.1200 m2   

 
145/20 ZO schvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.č.k.682 v k.ú. Rybniště o výměře 1639 m2 dle 

podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem 
výstavby rodinného domu, panu Miroslavu Lososovi a paní Svitlaně Shtefutsa, Krásné Pole 5, 
Chřibská, 407 44 za cenu 40,- Kč á 1 m2 

 

146/20 ZO schvaluje žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 5/2019 na p.č.k.218 
v k.ú. Rybniště, manželům Leoši Devátému, Rybniště 94, 407 51 a paní Radce Deváté, Na Výsluní 
1298/16, Neratovice, 277 11 o umožnění koupě pozemku po zhotovení základové desky z důvodu 
získání hypotéky.  

 
147/20 ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej části p.č.k.216 v k.ú. Rybniště o výměře do 600 m2. 
 
148/20 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 

2443/2020/PANO, vodovodní řád na p.č.k.10 v k.ú. Rybniště, SVS a.s. 
 
149/20 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 

2526/2020/PANO, vodovodní řád na p.č.k.435 v k.ú. Rybniště, SVS a.s. 
 
150/20 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-4011650/VB001 a následně smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybniště 
a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.  

 
151/20 ZO schvaluje plán rozvoje sportu v obci Rybniště na období let 2020–2028. 
 
152/20 ZO projednalo přidělení bytu č.3 (2+1) v domě čp.59 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. 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                    
 
      
Bc. Petra Vojtěchová        Ing. Roman Forfera 
   místostarostka                           starosta 
 
 
 
 
 
 
V Rybništi dne:  
Ověřovatelé zápisu:                                                   


