
Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 23.6.2021 na Obecním úřadu v Rybništi 

 
 
 

 
 
070/21 ZO zvolilo ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Fišerovou a pana Jana Severina Solara 
 
071/21 ZO schvaluje doplněný program zasedání. 
 
072/21 ZO schvaluje zápis ze 17. zasedání ZO konaného 26.5.2021. 
 
073/21 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2021. 
 
074/21 ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet Obce Rybniště za rok 2020 podle § 17 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů. 
 
075/21 ZO schvaluje podle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Rybniště sestavenou ke dni 31.12.2020.  

 
076/21 ZO schvaluje podle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku Obce Rybniště sestavenou ke dni 31.12.2020.  
 
077/21 ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby   č. IP-12-4012178 a následně samotné smlouvy o věcném břemeni, elektro přípojka na 
p.č.k.250/10 v k.ú. Rybniště mezi Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.   

 
078/21 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-40112500 a následně smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybniště a ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín. 

 
079/21 ZO schvaluje odložení hlasování o prodeji p.p.č.354/1 a p.p.č.354/2 v k.ú. Nová Chřibská na příští 

jednání zastupitelstva dne 15.9.2021, až po jednání a vyjádření se ze strany CHKO Lužické hory. 
 
080/21 ZO schvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.p.č.86 v k.ú. Rybniště o výměře 1378 m2 dle 

podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem výstavby 
rodinného domu, manželům Romanovi a Lence Šikýřovým, Kamenná 21, 407 11 Děčín 32, za cenu 40,- 
Kč á 1 m2.  

 
081/21 ZO rozhodlo nevyhovět žádosti pana Michala Hamerského na prodej části pozemku p.p.č.86 v k.ú. 

Rybniště o výměře 788 m2.  

 
082/21 ZO schvaluje prodej části pozemku p.č.k.54 v k.ú. Nová Chřibská, o celkové výměře 370 m2 paní Yvoně 

Faber, Vrchlického 1258/5, 415 01 Teplice, za cenu 200,-Kč á m2 s tím, že náklady na geometrický plán 
a vklad do KN hradí kupující. 

 
083/21 ZO potvrzuje platnost usnesení 15/18 ze dne 28.2.2018 o prodeji pozemku p.č.k.116/1 v k.ú. Rybniště, 

o celkové výměře 1493 m2 panu Karlovi Vlčkovi, Rybniště 267, 40751 Rybniště, za cenu 200,- Kč á m2 
s tím, že náklady na vklad do KN hradí kupující. 

 



084/21 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 50,- Kč á m2 
s tím, že náklady na geometrický plán a vklad do KN hradí kupující. 

 
085/21 ZO schvaluje pronájem nebytových prostor, klubovny v budově Kulturního domu v Rybništi č.p.77 o 

výměře 35 m2, Schrödingerovu institutu, Londýnská 562/3a, 407 53 Jiříkov, za částku 3000,- Kč 
měsíčně + služby (el. energie, internet, případně úklid společných prostor). Teplo a užívání sociálního 
zázemí je v ceně nájmu. 

 
086/21 ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí úvěru na rekonstrukci střešního pláště bytového domu 

„Hangár“ ze Státního fondu rozvoje investic. 
 
087/21 ZO schvaluje záměr zadat zhotovení projektové dokumentace na výstavbu chodníku do Nové 

Chřibské k č.p. 97 Ing. Martině Hřebřinové, Skalická 736, 473 01 Nový Bor. 
 
088/21 ZO schvaluje nabídku na uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie pro obec Rybniště na dobu 

tří let s firmou ČEZ ESCO, pokud nebude cena energie výrazně vyšší než nabídka firmy MND. 
 
 
 
 
 
 

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


