
Usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště 
konaného dne 11.5.2022 na Obecním úřadu v Rybništi 

 
 
055/22 ZO zvolilo ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Fišerovou a pana Karla Masopusta 
 
056/22 ZO schvaluje doplněný program zasedání. 
 
057/22 ZO schvaluje zápis z 24. zasedání ZO konaného 30.3.2022. 
 
058/22 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2022. 
 
059/22 ZO schvaluje čerpání rozpočtu za 1-3/2022. 
 
060/22 ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč na akci Cross Parkmaraton, která se bude 

konat 27.8.2022 při oslavách 13. ročníku Dne Českého Švýcarska v Krásné Lípě. 
 
061/22 ZO akceptuje nabídku koordinační činnosti související s přípravou projektu chodníku od 

bývalé pily do Nové Chřibské, vč. nabídky na spolupráci při podání žádosti o dotaci a 
administraci do Státního fondu dopravní infrastruktury od Ing. Lukáše Hrádka, Radvanec 92, 
473 01 Radvanec, IČ 87398656. 

 
062/22 ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby č. IP-12-4013930, a následně samotné smlouvy o věcném břemeni, elektro 
přípojka na p.č.k.365/1 a 359/6 v k.ú. Rybniště mezi Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín. 

 
063/22 ZO schvaluje žádost o úpravu podmínek ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.9/2021 na 

p.p.č.449/1 v k.ú. Rybniště, panu Michalovi Surmajovi, Horní Podluží 96, 407 57 Horní 
Podluží, o umožnění koupě pozemku po zhotovení základové desky z důvodu získání 
hypotéky s tím, že bude ve smlouvě zanesena podmínka o předkupním právu obce a věcné 
břemeno strpění průtoku dešťové vody. 

 
064/22 ZO schvaluje provedení směny části pozemku p.č.482 v k.ú. Rybniště, o výměře 510 m2 ve 

vlastnictví obce za pozemky p.č.480/2 o výměře 105 m2 a p.č.480/3 o výměře 14 m2 v k.ú. 
Rybniště s panem Františkem Remešem, Rybniště 222, 407 51 Rybniště s tím, že rozdíl do 
výměry směny á 391 m2 bude za cenu 40,- á 1 m2. Záměr této směny byl zveřejněn na úřední 
desce OÚ Rybniště. Náklady na geometrický plán a vklad do KN platí na půl obec a pan 
Remeš. 

 
065/22 ZO schvaluje pronájem a následný prodej pozemku p.p.č.283/1 v k.ú. Rybniště o výměře 2086 

m2 a části pozemku p.p.č.305/1 v k.ú. Rybniště o výměře do 530 m2 dle podmínek daných pro 
pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za účelem výstavby rodinného 
domu, panu Lubomíru Kavánovi a paní Pavle Kavánové Dolní Chřibská 1, 407 44 Chřibská, za 
cenu 40,- Kč á 1 m2 do výměry 2000 m2 a 80,- Kč á 1 m2 nad 2000 m2. Roční nájemné do doby 
prodeje činí 2,-Kč/m2.  

 

066/22 ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku č. 305/1 v k.ú. Rybniště 
manželům Pečeným, Rybniště 262, 407 51 Rybniště, z důvodu ponechání si pozemku pro 
potřeby obce. 

 
067/22 ZO neschvaluje prodej části pozemku p.p.č.108/1 v k.ú. Rybniště, o výměře do 450 m2 paní 

Kateřině Lieserové, Rybniště 220, 407 51 Rybniště z důvodu ponechání si pozemku pro 
potřeby obce. 

 



068/22 ZO schvaluje pronájem částí zemědělských pozemků p.č.359/6 o výměře 9800 m2, p.č.384/1 o 
výměře 1100 m2 a p.č.268/8 o výměře 323 m2 v k.ú. Rybniště, dále částí p.č.437 o výměře 
4300 m2, p.č.112 o výměře 280 m2, p.č.119 o výměře 110 m2, p.č.456/4 o výměře 442 m2 a 
p.č.456/5 o výměře 2100 m2 v k.ú. Nová Chřibská za účelem sečení a sušení sena, panu 
Marcelu Škvorovi, Nová Chřibská 36,407 51 Rybniště za cenu 3100,- Kč á 1ha /rok. 

 
069/22 ZO schvaluje pronájem části pozemku p.p.č.404/1 v k.ú. Rybniště, o výměře 7 m2 za účelem 

umístění kůlny na dříví panu Radkovi Kaštánkovi, Rybniště 237, 407 51 Rybniště, dle podmínek 
daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 27.6.2018 za cenu 100,-Kč /rok.     

 
070/22 ZO schvaluje přijetí dotace od Ústeckého kraje z Programu obnovy venkova 2022 ve výši 

350.000,- Kč na realizaci projektu „Vybudování chodníku v centru obce“ a zároveň schvaluje 
závazek ke spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu obce. 

 
071/22 ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou SYTRA, s.r.o., Ke Kateřinkám 

88, 407 66 Jiřetín pod Jedlovou, na realizaci projektu „Vybudování chodníku v centru obce“ 
s cenou díla 485.508,- Kč bez DPH. 

 
072/22 ZO schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení zábradlí u místní samoobsluhy č.p.118 firmou 

pana Rudolfa Kurandy, Sv. Čecha 3040, 407 47 Varnsdorf, IČ 10410929. 
 
073/22 ZO schvaluje prodej štěpkovače LASKI panu Štěpánovi Hegerovi, Tomanova 1982/30, 169 00 

Praha 6, IČ 70357404, za cenu 150.000,- Kč + práce při údržbě zeleně v hodnotě 50.000,- Kč 
(inventarizace stromů, prořezy stromů, nebezpečné kácení, atp.) 

 
074/22 ZO schvaluje podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod částí 

pozemků p.p.č.887/1 a p.p.č.882/2 v k.ú. Rybniště. 
 
075/22 ZO schvaluje zadání geometrického plánu na vytyčení cesty na p.p.č.267, p.p.č.261 a p.p.č.235 

v k.ú. Nová Chřibská za účelem bezúplatného převodu od Státního pozemkového fondu. 
                                                                                                             
 
 
 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                           
                                                                                                                 
 
Bc. Petra Vojtěchová       Ing. Roman Forfera 
místostarostka        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
V Rybništi 11.5.2022 
Ověřovatelé zápisu:  


