
Usnesení ze 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 24.2.2021 na Obecním úřadu v Rybništi 

 

 
 
 
001/21 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Doc. Ing. Jana Slavíka,Ph.D. a Jaroslavu Fišerovou 
 
002/21 ZO schvaluje doplněný program zasedání. 
 
003/21 ZO schvaluje zápis ze 14. zasedání ZO konaného 16.12.2020. 
 
004/21 ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Rybniště za období 1-12/2020. 
 
005/21 ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020 viz. příloha zápisu. 
 
006/21 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2020 viz. příloha zápisu. 
 
007/21 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2021 viz. příloha zápisu.   
 
008/21 ZO schvaluje převedení zisku z hospodaření Základní školy a Mateřské školy Rybniště za kalendářní 

rok 2020 do rezervního fondu organizace. 
 
009/21 schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s žadateli o dotace z rozpočtu obce na rok 2021  
            –  TJ Tatran Rybniště a SDH Rybniště. 
 
010/21 ZO schvaluje uzavření smlouvy o společné úhradě nákladů na realizaci akce DC044010 „Rybniště- 

vodovod na p.p.č.10 u č.p.187“  
 
011/21 ZO schvaluje uzavření smlouvy o společné úhradě nákladů na realizaci akce DC044011 „Rybniště- 

vodovod na p.p.č.435 u č.p.20“ 
 
012/21 ZO schvaluje zadání rekonstrukce střechy DPS Rybniště firmě p. Karla Kýnla, Rozhled 25, 407 56 

Jiřetín pod Jedlovou, IČ 72700432 za nabídkovou cenu 933.732,- Kč vč. DPH. 
 
013/21 ZO schvaluje návrh dodatku smlouvy s Městskou knihovnou Děčín na nákup knižních fondů pro Místní 

lidovou knihovnu v Rybništi na rok 2021 za částku 26.000,- Kč. 
 
014/21 ZO schvaluje odkoupení traktoru NEW HOLAND T5040, rok výroby 2009, s čelním nakladačem 

TRIMA od p. Solara za cenu 650.000,- Kč. 
 
015/21 ZO schvaluje pronájem a následný prodej části pozemku p.č.k.332 (na GP část 332/1) 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 Zuzaně Součkové, Hálkova 1275/1, Děčín, 405 
02, za cenu 40,- Kč á 1 m2 

 

016/21 ZO schvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.č.k.359/6 v k.ú. Rybniště o výměře 5482 m2 dle 
podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem 
výstavby rodinného domu panu Pavlovi Klikovi, Svobodova 1058/15, Jiříkov, 407 53 407 53 za cenu 
40,- Kč á 1 m2 do výměry 2000 m2   a za cenu 80,- Kč á 1 m2 za zbývající výměru, tedy max 3482 m2 

 
 



 
017/21 ZO schvaluje prodej p.č.k.58/1 v k.ú. Rybniště o výměře 1556, paní Valerii Petružálkové, Nová 

Chřibská 97, 407 51, po dokončení hrubé stavby domu z důvodu získání hypotéky.  
 
018/21 ZO schvaluje prodej části p.č.k.216 v k.ú. Rybniště o výměře do 600 m2 manželům Leoši Devátému, 

Rybniště 94,407 51 a paní Radce Deváté, Na Výsluní 1298/16,277 11 Neratovice, za cenu 40,- Kč á 1m2 

 

019/21 ZO schvaluje žádost na pronájem nebytových prostor ordinace dětského lékaře na OÚ Rybniště 
nástupci Lužické nemocnice, tj. Krajské majetkové, příspěvková organizace, Tolstého 1232/37, 400 
03 Ústí nad Labem, IČ 00829048, za cenu 5,- Kč měsíčně.  

 
020/21 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-4011468/001 a následně smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybniště a 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 

 
021/21 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-4012124/001 a následně smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybniště a 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 

 
022/21 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-4011815 a následně smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybniště a ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín. 

 
023/21 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene u stavby č. IP-12-4010127/VB02“ mezi 

Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.  
 
024/21 ZO schvaluje upravený rybářský řád a ceník pro sportovní rybolov na Školním rybníku pro sezonu 

2021, s tím, že bude zrušena celosezónní povolenka platná od 1.srpna do 30.listopadu 2021 bez 
náhrady, dále bude navýšena cena za jednodenní povolenku pro dospělého z obce na 150,- Kč a pro 
dospělého mimo obec na 200,- Kč pro sezonu 2021 a nově bude povoleno přisvojení si pouze jedné 
ryby denně. 

 
025/21 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.                                                                                                   

 
026/21 ZO bere na vědomí výroční zprávu o činnosti JSDH Rybniště za rok 2020.                                                                                 
                                                                
 
                                                                         
 
                                                                                                                                                
 
      
Bc. Petra Vojtěchová        Ing. Roman Forfera 
   místostarostka                           starosta 
 
 
 
 Rybništi dne:  
Ověřovatelé zápisu:                                                   


