
Usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště 
konaného dne 29.6.2022 na Obecním úřadu v Rybništi 

 
 

 
076/22 ZO zvolilo ověřovateli zápisu: p. Slavíka a p. Weinera. 
 
077/22 ZO schválilo doplněný program zasedání. 
 
078/22 ZO schvaluje zápis z 25. zasedání ZO konaného 11.5.2022. 
 
079/22 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2022. 
 
080/22 ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet Obce Rybniště za rok 2021 podle § 

17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných 
předpisů bez výhrad. 

 
081/22 ZO schválilo 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 31.12.2021.  

 
082/22 ZO schválilo 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 
31.12.2021. 

 
083/22 ZO rozhodlo přispět částkou 2000,- Kč na akci „Krásnolipské pochody“ Klubu českých turistů, 

Krásná Lípa.  
 
084/22 ZO schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby č. IP-12-4013804, a následně samotné smlouvy o věcném břemeni, elektro 
přípojka na p.č.k.332 a 329 v k.ú. Rybniště mezi Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.                 

 
085/22 ZO neschválilo žádost o prodej budovy samoobsluhy a nezveřejní záměr prodat. 
 
086/22 ZO schválilo prodej pozemku p.č.k.715 v k.ú. Rybniště, o celkové výměře 334 m2 panu 

Bohumilu Vojtěchovskému, Slovenská 2644, 415 01 Teplice, za cenu 500,-Kč á m2 s tím, že 
vklad do KN hradí kupující. 

 
087/22 ZO schválilo pronájem části pozemku p.p.č.250/1 v k.ú. Rybniště, o výměře 350 m2 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.                                                                                                                                                                       

 
088/22 ZO schválilo pronájem části pozemku p.p.č.108/1 v k.ú. Rybniště, o výměře do 500 m2 paní 

Kateřině Lieserové, Rybniště 220, 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.                                                                                                                        

 
089/22 ZO schválilo odkoupení dílu „a“ pozemku č. 51/3 o výměře 1 m2 a jeho sloučení do pozemku 

č. 51/4 od pana Vojtěcha Matějky, Boloňská 1, Praha za cenu 200,- Kč s tím, že náklady na 
vklad do KN hradí prodávající. 

 
090/22 ZO neschválilo žádost o prodej částí pozemků č. 538/2 a č. 583/3 v k.ú. Rybniště. 
 
091/22 ZO rozhodlo pronajmout nebytové prostory v č.p. 77 v k.ú. Rybniště – kulturní dům, a to 

restauraci a kuchyň o celkové výměře 131,08 m2 a související prostory o celkové výměře 86,70 
m2 za cenu 5.000,- Kč plus zálohy na služby slečně Kateřině Klorové, Národní 1749, Varnsdorf. 



092/22 ZO souhlasí s přidělením bytu v domě č.p. 77 v Rybništi slečně Kateřině Klorové, Národní 
1749, Varnsdorf po dobu provozování restaurace v č.p. 77 a pověřuje starostu obce uzavřením 
nájemní smlouvy (nájemné bude činit 3.500,- Kč plus zálohy na služby). 

 
093/22 ZO souhlasí se zadáním vybavení kuchyně a se zhotovením baru do kulturního domu.  
 
094/22 ZO schvaluje přijetí dotace od Ústeckého kraje z dotačního programu Podpora rozvoje 

infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021 ve výši 1.665.300,- Kč na realizaci 
projektu „Parkoviště a sociální zázemí v Rybništi“ a zároveň schvaluje závazek ke 
spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu obce. 

 
095/22 ZO souhlasí se zrušením odběrného místa hlavního jističe v biokotelně 3 x 200 A (areál). 
 
096/22 ZO souhlasí vstupem do Paktu starostů a primátorů.  
 
097/22  ZO souhlasí s pozastavením nabídek pozemků na výstavbu RD do 31.10.2022. 
 
 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová       Ing. Roman Forfera 
místostarostka        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
V Rybništi 29.6.2022 
Ověřovatelé zápisu:  


