
Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště 
konaného dne 1.2.2023 na Obecním úřadu v Rybništi 

 
 

 
1/23 ZO zvolilo ověřovateli zápisu: p. Solara, p. Masopusta 
 
2/23 ZO schvaluje zápis z 2. zasedání ZO konaného 14.12.2022. 
 
3/23 ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2022 viz. příloha zápisu. 
 
4/23 ZO schvaluje odpisový plán na rok 2023 viz. příloha zápisu.   
 
5/23 ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Rybniště za období 1-12/2022. 
 
6/23 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2022. 
 
7/23 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2023. 
 
8/23 ZO schvaluje pořízení konvektomatu, nového sporáku s horkovzdušnou troubou a sadu 

gastronádob od firmy GASTRO SIMI Servis s.r.o. v celkové hodnotě 383.855,- Kč do kuchyně 
ZŠ a MŠ Rybniště. 

 
9/23 ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na 23.ročník hudebního 

festivalu Výběžek free LIVE. 
 
10/23 ZO schvaluje pronájem nebytových prostor ordinace dětského lékaře na OÚ Rybniště nástupci 

Krajské majetkové, p. o., tj. Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12 a, 400 11 Ústí nad 
Labem, IČ 25488627, za cenu 5,- Kč měsíčně.  

 
11/23 ZO schvaluje pronájem části pozemku p.p.č.404/2 v k.ú. Rybniště, o výměře 8 m2 panu 

Jaromírovi Chroustovskému, bytem Rybniště 236, 407 51 Rybniště, dle podmínek daných pro 
pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště ze dne 14.12.2022 za cenu 100,-Kč /rok. 

 
12/23 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obecní úřad Rybniště – rekonstrukce střešního 

pláště“ z programu „Podpora obnovy venkova v Ústeckém kraji 2023“ a závazek 
spolufinancování v min. výši 40% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

 
13/23 ZO schvaluje návrh nepořizovat další výbavu na nový žací traktůrek ISEKI a zanechat si i 

vybavený stávající traktůrek nižší třídy ISEKI 216.  
 
14/23 ZO schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu. Místní poplatek 

z pobytu bude nadále činit 20,- Kč za osobu a den. 
 
15/23 ZO schvaluje upravený rybářský řád a nový ceník pro sportovní rybolov na Školním rybníku pro 

sezonu 2023, s tím, že sezona bude ukončena k 30.11.2023, bude navýšena cena na jednotlivé 
povolenky a nadále bude povoleno přisvojení si pouze jedné ryby denně 

 
16/23 ZO schvaluje zadání zpracování projektu území plochy BV 21 společnosti ProProjekt s.r.o. 

z Rumburku za cenu 370.000,- Kč bez DPH. 
 
17/23 ZO neschvaluje připojení obce Rybniště k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou 
vyvěšení tibetské vlajky.  
 
 



18/23 ZO souhlasí jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, se založením Dobrovolného svazku obcí Čisté Šluknovsko, jehož 
stanovy jsou přílohou tohoto usnesení, a dále souhlasí s tím, aby obec Rybniště ve smyslu ust. § 
49 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, uzavřelo Smlouvu o vytvoření Dobrovolného 
svazku obcí Čisté Šluknovsko v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 
19/23 ZO souhlasí se stanovami Dobrovolného svazku obcí Čisté Šluknovsko, které jsou přílohou 

tohoto usnesení.  
 
20/23 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení JSDH Rybniště“ z Programu 2023 pro 
 poskytování dotací z rozpočtu ÚK a závazek spolufinancování v min. výši 10% z celkových 

uznatelných nákladů projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                 
 
Bc. Petra Vojtěchová       Ing. Roman Forfera 
místostarostka        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Rybništi dne 1.2.2023 
Ověřovatelé zápisu:  


