
Usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště 
konaného dne 2.2.2022 na Obecním úřadu v Rybništi 

 
 
001/22 ZO zvolilo ověřovateli zápisu paní J. Fišerovou a pana K. Masopusta. 
 
002/22 ZO schvaluje doplněný program zasedání. 
 
003/22 ZO schvaluje zápis z 22. zasedání ZO konaného 15.12.2021. 
 
004/22 ZO vzalo na vědomí zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Rybniště. 
 
005/22 ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Rybniště za období 1-12/2021. 
 
006/22 ZO schválilo inventarizační zprávu za rok 2021 viz. příloha zápisu. 
 
007/22 ZO schválilo odpisový plán na rok 2022 viz. příloha zápisu                                                                                                               
 
008/22 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.8/2021viz. příloha zápisu. 
 
009/22 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2022 viz. příloha zápisu.  
 
010/22 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování chodníku v centru obce“ 

z programu „Podpora obnovy venkova v Ústeckém kraji 2022“ a závazek spolufinancování 
v min. výši 40% z celkových uznatelných nákladů projektu.    

 
011/22 ZO rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 11.600,- Kč společnosti Kostka Krásná Lípa, 

p.o., IČ 75139090 na zajištění sociálních služeb v roce 2022. 
 
012/22 ZO rozhodlo neposkytnout finanční dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého 

kraje. 
 
013/22 ZO rozhodlo neposkytnout finanční dar BabyBox, z.s., Praha. 
 
014/22 ZO schválilo uzavření veřejnoprávních smluv s žadateli o dotace z rozpočtu obce na rok 2022  

–  TJ  Tatran  Rybniště a SDH  Rybniště. 
 
015/22 ZO schválilo prodej pozemku p.č.k.471 v k.ú. Rybniště, o celkové výměře 962 m2 panu 

Miroslavu Šafusovi, Dlouhý Důl 61, 407 47 Krásná Lípa, za nabídkovou cenu celkem 250 000,-
Kč s tím, že náklady na vklad do KN hradí kupující. 

 
016/22 ZO schválilo prodej pozemku p.č.k.425 v k.ú. Nová Chřibská, o celkové výměře 800 m2 panu 

Ing. Petru Gronátovi, Odlehlá 557/13, Vysočany, 19000 Praha 9, za cenu 260,-Kč á m2 s tím, 
že náklady na geometrický plán a vklad do KN hradí kupující 

 
017/22 ZO schválilo pronájem části pozemku p.p.č.259 v k.ú. Rybniště, do výměry 280 m2 za účelem 

zřízení zahrady panu Antonínu Vajdjakovi, Rybniště 27, 407 51 Rybniště, dle podmínek daných 
pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za cenu 2,-Kč á 1 m2 /rok.                                    

 
018/22 ZO schválilo záměr na směnu části pozemku p.p.č. 482 v k.ú. Rybniště ve vlastnictví obce 

Rybniště za část pozemku 480 v k.ú. Rybniště ve vlastnictví pana Františka Remeše, Rybniště 
222, s tím že rozdíl do výměry max. 2000 m2 bude panem Remešem uhrazen za cenu 40,-Kč á 
m2. Náklady na geometrický plán a vklad do KN platí na půl obec a pan F. Remeš. 

 
019/22 ZO schválilo aktualizaci provozního řádu Kulturního domu Rybniště, včetně ceníku.  



020/22 ZO potvrzuje usnesení č. 117/21, kterým rozhodlo nepořizovat změnu ÚP.  
 
021/22 ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. 
 
022/22 ZO rozhodlo schválit domovní řád. 
 
023/22 ZO rozhodlo nepřijmout nabídku na využití budoucích rekonstruovaných prostor ve výpravní 

budově ČD v Rybništi. 
 
024/22 ZO rozhodlo neumístit dopravní značku „průjezd zakázán“ na vjezd na místní komunikaci na 

p.č.k. 192 v k.ú. Rybniště. 
 
025/22 ZO rozhodlo nevyhovět žádosti manželů Burdových o zajištění místa na místní komunikaci na 

p.č.k. 192 v k.ú. Rybniště. 
 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová       Ing. Roman Forfera 
místostarostka        starosta obce 
 
 
 
 
V Rybništi  
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 


