Usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 26.10.2016 na Obecním úřadu v Rybništi
148/16 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jana Severina Solara a Petra Krajzingera
149/16 ZO schválilo zápis z 15. zasedání ZO konaného 7.9.2016.
150/16 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání ZO, které se konalo 7.9.2016, informoval
starosta:
- prodej p.p.č. 58/3 a části p.p.č. 283/1 k.ú. Rybniště byl uskutečněn,
- nájmy pozemků jsou hotové,
- na hasičské auto byla dotace přidělena,
- smlouva s p.Brabencem a sl. Remešovou je připravena k podpisu,
- p. Hynková se odvolala proti rozsudku okr. soudu,
- smlouva s kulečníkáři byla uzavřena,
- aktualizace studie kanalizace – odpověď byla zaslána,
- smlouva na zimní údržbu je připravena, pan Pospíšil zatím nepodepsal,
- pozemky od SPÚ - zatím nebyly prověřeny podmínky pronájmů, úkol trvá,
- smlouvu s p. Škvorem nelze vypovědět, je na dobu určitou.
151/16 ZO
-

schválilo program zasedání a doplnění programu o tyto body:
dotace POV 2017,
smlouva – věcné břemeno,
rozpočtová změna - volby 2016.

152/16 ZO schválilo čerpání rozpočtu za 1-9/2016.
153/16 ZO schválilo rozpočtovou změnu č.3/2016 – viz. příloha zápisu.
154/16 ZO schválilo finanční dar ve výši 30.000,-Kč pro společnost Lužická nemocnice a poliklinika a.s.
Rumburk.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy se společností Lužická nemocnice a
poliklinika a.s. Rumburk.
155/16 ZO schválilo uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 50/2016 v rámci akce „Chodník Rybniště - I.
etapa“.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením dodatku k výše uvedené smlouvě.
156/16 Zastupitelstvo obce Rybniště projednalo a bere na vědomí studii „Optimalizace hospodaření
s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska“.
157/16 Zastupitelstvo obce Rybniště na základě studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady
včetně jejich obalové složky v obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska“ vydává souhlasné
stanovisko za Obec Rybniště pro účast ve společném výběrovém řízení na provoz systému
nakládání s komunálním odpadem ve Šluknovském výběžku při Sdružení pro rozvoj Šluknovska.
158/16 Zastupitelstvo obce Rybniště pověřuje starostu obce k zastupování obce při stanovení podmínek pro
společné výběrové řízení na provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve Šluknovském
výběžku.
159/16 ZO projednalo předložené nabídky na opravy místních komunikací – nové asfalty. Jedná se o
komunikaci od křižovatky u uhelných skladů ke křižovatce za stavebninami (p.p.č. 510 k.ú.
Rybniště) a o cestu za hradlem p.p.č. 473 k.ú. Rybniště (směrem k domu p. Věchta). ZO
schválilo využití nižší cenové nabídky (o cca. 300 tis. Kč) od firmy Dokom Final s.r.o. Děčín i za
cenu toho, že asfalty budou provedeny na jaře r. 2017.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s firmou Dokom Final s.r.o. Děčín na opravu
místních komunikací.

160/16 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace do Programu obnovy venkova.
ZO pověřuje starostu obce podáním výše uvedené žádosti o dotaci.
161/16 ZO schválilo uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-4005493/VB/02
DC Chřibská, čp. 62, příp. do 50m, vNN“ mezi Obcí Rybniště a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením výše uvedené smlouvy.
162/16 ZO schválilo, aby byl kulturní dům, který je majetkem obce, opravován postupně na několik etap
v období několika následujících let, a aby se zároveň rekonstruovalo podle vydaného stavebního
povolení, tj. využití sálu jako multifunkčního prostoru. První etapa by byla hrazena z rozpočtu
obce v příštím roce (návrh připraví starosta ve spolupráci s finančním výborem). Jednalo by se
především o záchranářské práce – hlavně oprava střech a s tím související stavební práce,
případně přebudování toalet, částečná výměna oken a zásahy do elektroinstalace, v závislosti na
finančních možnostech rozpočtu roku 2017.
163/16 ZO schválilo nákup ryb do Školního rybníku za cca 70.000,-Kč.
ZO pověřuje starostu obce objednávkou ryb.

Bc. Petra Vojtěchová
místostarostka

V Rybništi 31.10.2016
Ověřovatelé zápisu: Jan Severin Solar, Petr Krajzinger

Ing. Roman Forfera
starosta

