Usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 3.11.2021 na Obecním úřadu v Rybništi

119/21 ZO zvolilo ověřovateli zápisu pana Karla Masopusta a paní Jaroslavu Fišerovou
120/21 ZO schvaluje doplněný program zasedání.
121/21 ZO schvaluje zápis z 19. zasedání ZO konaného 15.9.2021.
122/21 ZO schvaluje čerpání rozpočtu za 1-9/2021.
123/21 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2021
124/21 ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IP-12-4013092/VB02 a následně samotné smlouvy o věcném břemeni, elektro přípojka na
p.č.k.51/13 v k.ú. Rybniště mezi Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
125/21 ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IP-12-4013341/VB001 a následně samotné smlouvy o věcném břemeni, elektro přípojka na
p.č.k.354/1 v k.ú. Nová Chřibská mezi Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
126/21 ZO schvaluje žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.7/2021 na část
p.p.č.354/1 v k.ú. Nová Chřibská, panu Janu Rezkovi, Žitná 1397/9, 408 01 Rumburk a slečně Dianě
Tranové, Svobodova 330/33, 407 53 Jiříkov, o umožnění koupě pozemku po zhotovení základové
desky z důvodu získání hypotéky.
127/21 ZO schvaluje žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.5/2020 na p.p.č.79
v k.ú. Rybniště, panu Tomáši Dvořáčkovi, Rybniště 27, 407 51 Rybniště, o umožnění koupě pozemku
po zhotovení základové desky z důvodu získání hypotéky s podmínkou, že bude před prodejem
z pozemku oddělena část nezbytně nutná k zajištění dopravní obslužnosti místní komunikace a pan
Dvořáček uhradí náklady na geometrický plán.
128/21 ZO schvaluje uzavření dohody spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
p.p.č.268/4 v k.ú. Rybniště, o výměře 932 m2, mezi paní Janou Nezhodovou, Provaznická 1535/3,
Hrabůvka,700 30 Ostrava, a Obcí Rybniště s tím, že paní Nezhodová bude výlučným vlastníkem
p.p.č.268/13 v k.ú. Rybniště, o výměře 233 m2 a Obec Rybniště bude výlučným vlastníkem p.p.č.268/4
v k.ú. Rybniště, o výměře 699 m2.
129/21 ZO neschvaluje prodej pozemku p.p.č.380 v k.ú. Rybniště o výměře 414 m2 a p.p.č.379 v k.ú. Rybniště
o výměře 1235 m2 manželům Vlastimilovi a Věře Obořilovým, Rybniště 245, 407 51 Rybniště, ale
navrhuje směnu p.p.č.378 a p.p.č.380 v k.ú. Rybniště, o celkové výměře 1649 m2 ve vlastnictví Obce
Rybniště za část p.p.č.359/5 v k.ú. Rybniště, o výměře 1649 m2, kterou vlastní manželé Obořilovi.
130/21 ZO schvaluje pronájem části pozemku p.p.č.90 v k.ú. Rybniště, do výměry 788 m2 za účelem chovu
drůbeže, panu Michalovi Hamerskému, Rybniště 179, 407 51 Rybniště, dle podmínek daných pro
pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za cenu 0,30 Kč á 1 m2 /rok.

131/21 ZO schvaluje pronájem pozemku p.p.č.271/1 v k.ú. Nová Chřibská, o výměře 329 m2 za účelem
přístupu k vlastním pozemkům panu Petrovi Rothe, Na Šumavě 140, Třebotov, 252 26, dle podmínek
daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za cenu 0,30 Kč á 1 m2 /rok.
132/21 ZO schvaluje návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Rybniště na rok 2022 a střednědobý
výhled rozpočtu na období 2023-2024.
133/21 ZO schvaluje jmenování paní místostarostkv Bc. Petry Vojtěchové do funkce zástupce zřizovatele do
školské rady.

Bc. Petra Vojtěchová
místostarostka

Rybništi dne:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Roman Forfera
starosta

