Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 14.12.2016 na Obecním úřadu v Rybništi
164/16 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jaroslavu Fišerovou a Jiřinu Chroustovskou
165/16 ZO schválilo zápis z 16. zasedání ZO konaného 26.10.2016.
166/16 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání ZO, které se konalo 26.10.2016, informoval
starosta:
- finanční dar byl Lužické nemocnici poskytnut,
- byl uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě č. 50/2016 v rámci akce „Chodník Rybniště - I. etapa“, akce je
levnější o cca 80.000,-Kč,
- studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích
Sdružení pro rozvoj Šluknovska“ byla předána vyšším místům,
- smlouva na asfaltování zatím není podepsána – je třeba ještě vyřešit vyrovnání komunikace před
uhelnými sklady,
- žádost o dotaci na opravu místních komunikací do POV se bude podávat,
- smlouva na VB s ČEZ byla uzavřena,
- rekonstrukce kulturního domu se připravuje,
- ryby do Školního rybníku byly dodány.
167/16 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tyto body:
- změna výše příspěvku do DSO Tolštejn,
- odměna pro starostu.
168/16 ZO schválilo aktualizaci odpisového plánu na rok 2016.
169/16 ZO vydává předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od
posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce do konce kalendářního roku 2016 s tím, že přijatá
rozpočtová opatření budou předložena ZO na prvním veřejném zasedání v roce 2017.
170/16 ZO schválilo vydání předběžného souhlasu k přijetí všech darů pro příspěvkovou organizaci Základní
škola a Mateřská škola Rybniště na rok 2017.
171/16 ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2017. Závazným ukazatelem je paragraf.
172/16 ZO schválilo rozpočtovou změnu č.4/2016 – viz. příloha zápisu.
173/16 ZO schválilo vyřazení nedobytných pohledávek v celkové výši 30.897,50 Kč do podrozvahy - viz.
příloha zápisu.
174/16 ZO vzalo na vědomí informaci účetní obce o tom, že za rok 2016 budou provedeny odpisy věcí jen
z pomocné evidence majetku obce.
175/16 ZO vzalo na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rybniště o tom, že v roce
2016 nebyly provedeny žádné odpisy majetku.
176/16 ZO schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč na 30. ročník cyklistického závodu Tour
de Feminin 2017, který se koná v Krásné Lípě.
177/16 ZO schválilo navýšení příspěvku Obce Rybniště do Destinačního fondu Českého Švýcarska o 15%
– příspěvek bude tedy činit 16.100,-Kč.
178/16 ZO vzalo na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za první ½ roku 2016
provedenou zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

179/16 ZO rozhodlo, že bude zachována stávající výše příspěvku pro DSO Tolštejn, to je 25.000,-Kč a
zároveň doporučilo hledat cesty k úsporám a po vyřešení problémů DSOT, toto projednat znovu.
180/16 ZO schválilo finanční dar (dle zákona č. 128/2000, § 85, písm b) pro ing. Romana Forferu ve výši
jedné jeho měsíční odměny za osobní nasazení při prezentaci v oblasti sportovní (fotbalová
reprezentace starostů ČR, volejbalové turnaje amatérských hráčů za tým Rybniště, sportovní
rybolov).
181/16 ZO schválilo pronájem a následný odprodej p.p.č. 218 k.ú. Rybniště o výměře 1351 m2, dle
podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště, za účelem výstavby rodinného
domu Haně Fetrové.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvy kupní.
182/16 ZO schválilo prodej p.p.č. 1098/2 k.ú. Rybniště o výměře 216 m2 z majetku Obce Rybniště do
vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu 10.800,-Kč.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
183/16 ZO schválilo, že přidělení bytů č. 4 v Rybništi čp. 237 a č. 5 v Rybništi čp. 59 bude provedeno na
základě vyhodnocení přehledů platných žádostí, které členové ZO obdrželi, a každý člen ZO sám
rozhodoval o pořadí přidělení každého bytu. Vyhodnocení bude přílohou zápisu.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením nájemních smluv.

Bc. Petra Vojtěchová
místostarostka

V Rybništi 15.12.2016
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Fišerová a Jiřina Chroustovská

Ing. Roman Forfera
starosta

