Usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného
dne 21.6.2017 na Obecním úřadu v Rybništi
61/17 ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jaroslavu Fišerovou a Karla Masopusta
62/17 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tyto body:
- hasičské auto
- odměna pro starostu
63/17 ZO schválilo zápis z 19. zasedání ZO konaného 3.5.2017.
64/17 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání ZO, které se konalo 3.5.2017:
- Pečimonovi byli informováni
- kopírka je zakoupena
- veřejné zakázky malého rozsahu byly zveřejněny
- ČD byly informovány o souhlasu s odkoupením komunikace
- finance od MMR – dotace – rozhodnutí již máme
- VO – smlouva je uzavřena s GEZ Varnsdorf
- okna na čp. 97 v Nové Chřibské se budou dělat na podzim
- přeložka NN na p.p.č. 218 k.ú. Rybniště – informoval starosta
- nabídka na asfaltování naproti poště – 7/2017
- změna hranic (Horní Podluží) – informoval starosta
- školní družina – členové ZO se byli podívat – je již hotovo
65/17 ZO schválilo rozpočtovou změnu č.2 /2017 – viz. příloha zápisu.
66/17 ZO schválilo střednědobý výhled na roky 2018-2020 (viz. příloha zápisu).
67/17 ZO schválilo finanční dar (dle zákona č. 128/2000, § 85, písm b) pro ing. Romana Forferu ve výši
jedné jeho měsíční odměny za nasazení při sportovní výchově mládeže (výcvik dětí ze školní družiny
na bruslích, podpora a zástup trenéra florbalového klubu TJ Tatran Rybniště, podpora dětí ze základní
školy na regionálních sportovních hrách) a za osobní iniciativu k podpoře sportu v Rybništi
(volejbalové turnaje amatérských hráčů za tým Rybniště, florbalové tréninky dospělých).
68/17 ZO schválilo pořízení traktůrku ISEKI SXG 216 za cenu 195.000,-Kč do majetku Obce Rybniště.
ZO pověřuje starostu obce nákupem traktůrku ISEKI SXG 216.
69/17 ZO rozhodlo, že pověřuje starostu, aby nechal vypracovat ještě další nabídku na zpevněnou plochu u
domu čp. 163 (DPS) a vybuduje se až v příštím roce.
70/17 ZO schválilo objednávku opravy výtluků na místních komunikacích za cenu 3000,-Kč/tuna + DPH.
ZO pověřuje starostu obce zajištěním provedení opravy výtluků.
71/17 ZO schválilo uzavření smluv se subdodavateli a podání žádosti o dotaci na zateplení kulturního domu
do OPŽP a tímto pověřuje starostu obce.
72/17 ZO schválilo, že oprava střech na KD bude přesunuta na příští rok.
73/17 ZO schválilo zakoupení multikáry se žebříkem do výše 20.000,-Kč.
ZO pověřuje starostu obce zajištěním nákupu multikáry do majetku obce. Pokud by byla cena vyšší,
musí starosta kontaktovat telefonicky členy ZO k případnému navýšení částky.
74/17 ZO schválilo navýšení kapacity školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Rybniště z 30 žáků
na 50 žáků.

75/17 ZO pověřilo starostu obce a ředitelku Základní školy a Mateřské školy Rybniště realizací akce –
prázdninová údržba v Základní škole v Rybništi.
76/17 ZO schválilo uzavření Dohody o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory se společným
destinačním fondem.
ZO pověřuje starostu obce podpisem Dohody o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory.
77/17 Parkování u domu čp. 233-237 ZO projednalo a rozhodlo o odložení této věci (u domu je dostatek
parkovacích míst a není třeba toto řešit).
78/17 ZO schválilo vybudování vrtu na vodu na zavlažování fotbalového hřiště, které je v majetku obce a
pořízení zařízení na kropení hřiště (elektřina, čerpadlo, kropící zařízení …) za cenu cca 250.000,-Kč.
ZO pověřilo starostu obce zajištěním této akce.
79/17 ZO vzalo na vědomí informaci starosty, že byly zprovozněny nové www. stránky obce.
80/17 ZO schválilo poskytnutí financí na podporu činnosti dětského florbalového kroužku/oddílu pro letošní
rok ve výši 5.000,-Kč.
81/17 ZO schválilo nákup Avie pro potřeby hasičů v případě, že bude technicky vyhovující, za cenu
100.000,-Kč. Cisterna, která je v majetku obce, bude prodána nebo zlikvidována do konce letošního
roku.
ZO pověřuje starostu koupí Avie pro hasiče a prodejem/likvidací hasičské cisterny.

Bc. Petra Vojtěchová
místostarostka

V Rybništi 24.6.2017
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Fišerová, Karel Masopust

Ing. Roman Forfera
starosta

