
Usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště 
konaného dne 30.3.2022 na Obecním úřadu v Rybništi 

 
 
026/22 ZO zvolilo ověřovateli zápisu pana Martina Weinera a pana Jana Severina Solara 
 
027/22 ZO schvaluje doplněný program zasedání. 
 
028/22 ZO schvaluje zápis z 23. zasedání ZO konaného 2.2.2022. 
 
029/22 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2022. 
 
030/22 ZO bere na vědomí oznámení o finanční odměně ve výši 60.000,- Kč za účast v soutěži Moje 

obec - Můj domov a o způsobu čerpání formou dotace z POV ÚK 2022 a ZO schvaluje podání 
žádosti o dotaci ve výši 60.000,- Kč na akci „Dřevěný altán v centru obce“ z Programu 
obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 a závazek spolufinancování realizace projektu. 

 
031/22 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do Dotačního programu „Podpora přípravy projektových 

záměrů v Ústeckém kraji 2022“ na projekt „Bezpečnostní přeliv na Školním rybníku“ a závazek 
spolufinancování ve výši min. 30% uznatelných nákladů projektu. 

             nebo 
             ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do Dotačního programu „Podpora přípravy projektových 

záměrů v Ústeckém kraji 2022“ na projekt „Bezpečnostní přeliv na Školním rybníku“ a závazek 
spolufinancování ve výši min. 30% uznatelných nákladů projektu.  

 
032/22 ZO nevyhovuje žádosti o poskytnutí finančního daru Sportovní unii Děčínska z.s. 
 
033/22 ZO nevyhovuje žádosti o poskytnutí finančního daru na provoz dětské krizové linky - Linky 

bezpečí z.s. 
 
034/22 ZO schvaluje žádost MAS Český sever, z.s. a uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 3.000,- Kč + 2 Kč na obyvatele ročně, a to v letech 2022-2029. 
 
035/22 ZO schvaluje vyplacení odměny ve výši jedné měsíční mzdy starostovi a místostarostce za 

splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce, zejména za neustálý rozvoj obce, 
který se děje především díky žádostem o dotace (znovuzrození kulturního domu, rozsáhlé 
úpravy veřejného prostranství v centru obce, atp.) a dále za neutuchající snahu propagovat 
obec v širokém regionu a v kontextu kraje (soutěž Moje obec – Můj domov, v které obec 
skončila v kraji na třetím místě). 

 
036/22 ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby č. IP-12-4013943, a následně samotné smlouvy o věcném břemeni, elektro 
přípojka na p.č.k.754 v k.ú. Rybniště mezi Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – 
stavba RD na Nové Vsi. 

            
037/22 ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby č. IP-12-4013026 a následně samotné smlouvy o věcném břemeni, elektro 
přípojka na p.č.k.316 v k.ú. Rybniště mezi Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – 
stavba RD. 

 
038/22 ZO schvaluje žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.2/2019 na část 

p.p.č.359/6 v k.ú. Rybniště, manželům Tereze a Noelovi Sutor, Nový Oldřichov 78E, 471 13, o 
umožnění koupě pozemku po zhotovení základové desky z důvodu získání hypotéky s tím, že 
bude ve smlouvě zanesena podmínka o předkupním právu obce. 



 
039/22 ZO schvaluje žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.8/2080 na 

p.p.č.418/10 v k.ú. Nová Chřibská, slečně Kateřině Bedrníčkové, Křižíkova 22, Krásná Lípa, 
407 46, o umožnění koupě pozemku po zhotovení základové desky z důvodu získání hypotéky 
s tím, že bude ve smlouvě zanesena podmínka o předkupním právu obce. 

 
040/22 ZO schvaluje prodej části pozemku p.č.k.447 v k.ú. Nová Chřibská, o celkové výměře 234 m2 

panu Mgr. Martinovi Majchrákovi, Osvoboditelů 90, Ústí nad Labem, 403 40, za cenu 260,-Kč 
á m2 s tím, že náklady na geometrický plán a vklad do KN hradí kupující a ve smlouvě kupní 
bude zaneseno věcné břemeno strpění průtoku dešťové vody. 

 
041/22 ZO schvaluje prodej pozemku p.č.k.615 v k.ú. Horní Podluží, o výměře 1 m2 manželům Ing. 

Libuši Bellové a Ing. Milanovi Bellovi, Antala Staška 1709/7, Teplice Trnovany, 415 01, za 
cenu 260,-Kč á m2 s tím, že náklady na vklad do KN hradí kupující. 

 
042/22 ZO neschvaluje prodej pozemků p.p.č.477 a 478 v k.ú. Rybniště o výměře 230 + 70 m2 včetně 

budov panu Nikolasovi Grundzovi, Rybniště 137, 407 51, z důvodu ponechání si pozemků pro 
budoucí využití obcí. 

 
043/22 ZO schvaluje zadání projektu úpravy veřejného prostranství s parkováním na p.p.č.477 a 478 v 

k.ú. Rybniště. 
 
044/22 ZO schvaluje pronájem části pozemku p.p.č.83 v k.ú. Nová Chřibská, do výměry 250 m2 za 

účelem zřízení zahrady panu Pavlovi Petrikovi, Nová Chřibská 97, 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.   

 
045/22 ZO schvaluje žádost Schrödingerova institutu, Londýnská 562/3a, 407 53 Jiříkov o prominutí 

nájmu nebytových prostor, klubovny v budově Kulturního domu v Rybništi č.p.77 od dubna do 
konce letošního roku, tj. do 31.12.2022. 

 
046/22 ZO schvaluje zadání prací na dokončení zpevněných ploch „návsi“ v rámci revitalizaci 

veřejného prostranství v parku před budovou ZŠ Rybniště, v hodnotě cca 800.000,- Kč. firmě 
Sytra s.r.o., Ke Kateřinkám 88, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou.  

 
047/22 ZO schvaluje snížení jističe v areálu biokotelny ze současných 3 x 200 A na 3 x 32 A. 
 
048/22 ZO schvaluje předběžné udělení souhlasu se zřízením parkoviště na pozemku č.k.1012/1 v k.ú. 

Rybniště s tím, že parkoviště bude určeno pro širokou veřejnost, nikoliv jen pro ubytované 
hosty penzionu a návštěvníky restaurace a muzea. 

 
049/22 ZO schvaluje zadání poptávek na opravy objektu samoobsluhy č.p.170 v Rybništi. 
 
050/22 ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu restaurace s nebytovými prostory v KD Rybniště. 
 
051/22 ZO schvaluje pořízení krbových kamen bez připojení na teplovodní rozvod do bytů v domě 

č.p.233-237, které jsou vytápěny kotli na tuhá paliva s nevyhovující emisní třídou. 
 
052/22 ZO schvaluje návrh starosty pověřit finanční výbor kontrolou ubytovacích knih z ubytovacích 

zařízení v Rybništi a Nové Chřibské za rok 2021. Termín provedení kontroly do 30.6.2022. 
 
053/22 ZO schvaluje uzavření smlouvy s Krajským úřadem Ústeckého kraje na tvorbu digitální 

technické mapy Ústeckého kraje. 
 



054/22 ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na závod Tour de Feminin 2022 v případě 
jeho konání. 

                                                
 
 
 
                                                                            
                                                                                                                
Bc. Petra Vojtěchová       Ing. Roman Forfera 
místostarostka        starosta obce 
 
 
 
 
 
V Rybništi 4.4.2022 
Ověřovatelé zápisu:  


