
Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 26.5.2021 na Obecním úřadu v Rybništi 

 
 
 

043/21 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Doc. Ing. Jana Slavíka Ph.D. a pana Martina Weinera. 
 
044/21 ZO schvaluje doplněný program zasedání. 
 
045/21 ZO schvaluje zápis ze 16. zasedání ZO konaného 22.3.2021. 
 
046/21 ZO ruší usnesení č. 40/21 ze dne 22.3.2021. 
 
047/21 ZO schvaluje čerpání rozpočtu za 1-3/2021. 
 
048/21 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2021. 
 
049/21 ZO schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o., IČ:49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10. 
 
050/21 ZO schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Vybavení pro Kulturní dům 

Rybniště ve výši max. 871.644,- Kč (dle Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR – reg. číslo žádosti 
20/006/19210342/171/004116) a schvaluje spolufinancování projektu z rozpočtu obce. 

 
051/21 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování chodníku v centru obce“ z Programu 

obnovy venkova ÚK 2021 a závazek spolufinancování v min. výši 40% z celkových uznatelných 
nákladů projektu. 

 
052/21 ZO potvrzuje usnesení č.69/18 ze dne 27.6.2018 o podmínkách daných pro pronájem a prodej pozemků 

v obci Rybniště. 
 
053/21 ZO schvaluje pronájem a následný prodej části pozemku p.p.č.418/3 v k.ú. Nová Chřibská o výměře 

3100 m2 dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za 
účelem výstavby rodinného domu manželům Anně a Janovi Procházkovým z Dolní Chřibské 1, 407 
44, za cenu 40,- Kč á 1 m2 do výměry 2000 m2   a za cenu 80,- Kč á 1 m2 za zbývající výměru, tedy 
max 1100 m2. 

 
054/21 ZO nevyhoví žádosti pana Vladimíra Panduly z Kostelce nad Labem, paní Marie Mockové z Prahy a 

manželů Lenky a Romana Šikýřových z Děčína o pronájem a následný prodej části pozemku p.p.č.86 
v k.ú. Rybniště o výměře 1378 m2. 

 

055/21 ZO schvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.p.č.332 v k.ú. Rybniště o výměře 1398 m2 dle 
podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem 
výstavby rodinného domu, panu Josefu Brožkovi, Rybniště 220, Rybniště, 407 51 za cenu 40,- Kč á 1 
m2. 

 
056/21 ZO schvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.p.č.354/1 v k.ú. Nová Chřibská o výměře do 2242 

m2 dle podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem 
výstavby rodinného domu, slečně Dianě Tranové, Svobodova 330/33, Jiříkov, 407 53 a panu Janu 
Rezkovi, Žitná 1397/9, 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 242 m2. 

 



057/21 ZO neschvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.p.č.754 v k.ú. Rybniště o výměře 1309 m2 dle 
podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem 
výstavby rodinného domu, slečně Monice Burdové, Rybniště 11, Rybniště, 407 51. 

 
058/21 ZO schvaluje žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 3/2020 na p.p.č.449/1 

v k.ú. Rybniště, panu Rostislavu Lassigovi, Křižíkova 2741, Varnsdorf, 407 47 a slečně Ivaně 
Krejčové, Sokolská stezka796, Česká Kamenice, 407 21, o umožnění koupě pozemku po zhotovení 
základové desky z důvodu získání hypotéky. 

 
059/21 ZO nevyhoví žádosti pana Karla Vlčka, Rybniště 267, 40751 Rybniště o prodej části pozemku 

p.p.č.116/1 v k.ú. Rybniště, o výměře 1493 m2 za navrhovanou cenu. 
 
060/21 ZO schvaluje prodej pozemků p.č.k.269, 270 a části pozemku p.p.č.273/1 vše v k.ú. Nová Chřibská, o 

celkové výměře 1920 m2 panu Petrovi Rothe, Na Šumavě 140, Třebotov, 252 26, za cenu 100,- Kč á 1 
m2 s tím, že náklady na geometrický plán, vklad do KN a daň z nabytí nemovitosti hradí kupující. 

 
061/21 ZO schvaluje pronájem části pozemku p.p.č.340 v k.ú. Rybniště, o výměře 140 m2 za účelem zřízení 

zahrádky, slečně Lence Ťukálkové, Rybniště 59, Rybniště, 407 51, dle podmínek daných pro pronájem 
a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za cenu 2,- Kč á 1 m2 /rok. 

 
062/21 ZO schvaluje pronájem části pozemku p.p.č.402/1 v k.ú. Rybniště, o výměře 100 m2 za účelem zřízení 

zahrádky, panu Jaroslavu Hriadelovi, Dolní Chřibská 235, Chřibská, 407 44, dle podmínek daných pro 
pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za cenu 2,- Kč á 1 m2 /rok.                                                                                                                             

 
063/21 ZO neschvaluje pronájem pozemku p.p.č.471 v k.ú. Rybniště, o výměře 962 m2 za účelem zřízení 

zahrádky, paní Evě Vavrincové, Krásné Pole 109, Chřibská, 407 44.   
 
064/21 ZO schvaluje odkoupení části pozemku p.p.č.268/2 o výměře cca 323 m2 v k.ú. Rybniště od pana 

Františka Dvořáčka, Rybniště 50, Rybniště,407 51, za cenu 50,- Kč á 1 m2. 
 
065/21 ZO schvaluje odkoupení části pozemku p.p.č.268/3 o výměře cca 391 m2 a ideální polovinu p.p.č.268/4, 

tj.466 m2 od pana Milana Machana, Bílý Potok 390, 463 62, vše v k.ú. Rybniště, za cenu 50,- Kč á 1 
m2. 

 
066/21 ZO schvaluje obnovu technických objektů rybníčku na p.p.č.123 v k.ú. Nová Chřibská a pověřuje 

starostu zadáním prací Ing. Hýzlerovi. 
 
067/21 ZO schvaluje záměr zhotovit projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku do Nové Chřibské k č.p. 

97.                     
                                                                                                                                        
068/21 ZO projednalo přidělení bytu č.5 (1+K) 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.   
 
069/21 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení JSDH Rybniště“ z Programu 2021  pro 

poskytování dotací z rozpočtu ÚK a závazek spolufinancování v min. výši 10% z celkových 
uznatelných nákladů projektu.                                                                                                                                               

 

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


