Usnesení ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 22.3.2021 na Obecním úřadu v Rybništi

027/21 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Karla Masopusta a Jana Severina Solara.
028/21 ZO schvaluje zápis z 15. zasedání ZO konaného 24.2.2021.
029/21 ZO schvaluje přijetí dotace z OPŽP na projekt Revitalizace veřejného prostranství v centru obce
Rybniště - zeleň ve výši max. 1.410.267,39 Kč (dle rozhodnutí reg. č.
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011363) a schvaluje spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
030/21 ZO schvaluje výsledek výběrového řízení a zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt
Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Rybniště firmě Sytra s.r.o., Ke Kateřinkám 88, 407
56, Jiřetín pod Jedlovou, IČ 28695399 za cenu 1.872.720,65 Kč vč. DPH
031/21 ZO pověřuje starostu a místostarostku k zajištění veškerých administrativních úkonů souvisejících
s realizací projektu s poskytovatelem dotace SFŽP.
032/21 ZO schvaluje realizaci souvisejících prací nad rámec projektu OPŽP (elektro, asfalty, zemní práce,
propustky, štěrky, obrubníky apod.) a pověřuje starostu zadáním prací.
033/21 ZO schvaluje podání žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje na akci „In-line dráha v centru
obce Rybniště“.
034/21 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2021.
035/21 ZO schvaluje pořízení nářadí k traktoru NEW HOLAND T5040 – paletizační vidle bez klece,
univerzální lopata pro sypké materiály šíře180cm dle předložené nabídky výrobce SONAROL.
036/21 ZO schvaluje pronájem části pozemku č. 259 v k.ú. Rybniště, o výměře 30 m2 za jinými účely, panu
Tomáši Dvořáčkovi, Rybniště 27, dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci
Rybniště ze dne 27.6.2018, za cenu 2 Kč/m2 min. však 100 Kč/rok.
037/21 ZO schvaluje odkoupení části p.p.č.268/4 o výměře 233 m2 od pana Miroslava Rejzka, Gen. Píky
3036/1b, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava za částku 50,- Kč á 1 m2
038/21 ZO pověřuje starostu jednáním s vlastníky pozemků p.p.č. 268/2, 268/3 a p.p.č. 268/4 o možnosti a
podmínkách odkupu částí pozemků případně celých pozemků do vlastnictví obce.
039/21 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu MF ČR 298D2230 – Podpora výstavby a
obnovy komunální infrastruktury na akci „Obec Rybniště - Rekonstrukce střechy na bytovém domě
Hangár“, souhlasí s investičním záměrem a se zajištěním spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
040/21 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu MF ČR 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí na akci „Obec Rybniště Rekonstrukce střechy budovy základní školy“ a souhlasí se zajištěním spolufinancování projektu.

041/21 ZO schvaluje umístění Z-boxu v prostoru u místní samoobsluhy.
042/21 ZO bere na vědomí důvodovou zprávu o konci těžby uhlí a usnesení přijatá Magistrátem UL

Bc. Petra Vojtěchová
místostarostka

Rybništi dne:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Roman Forfera
starosta

