
Usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 13.12.2017 na Obecním úřadu v Rybništi 

 
 

127/17 ZO zvolilo ověřovateli zápisu  Jaroslavu Fišerovou a Petra Krajzingera 
 
128/17 ZO schválilo program zasedání a doplnění programu o tyto body: 
   - finance – florbalový kroužek dětí 

- žádosti o dotace 
- 125. výročí založení ZŠ 
- sněžný skůtr 
 

 

129/17 ZO schválilo zápis z 22. zasedání ZO konaného 1.11.2017. 
 
    
130/17 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 22. zasedání ZO, které se konalo 1.11.2017: 

- do klubu důchodců je objednaný materiál 
- na rekonstrukci střechy na samoobsluze je zatím jedna nabídka 
- zatím není hotový návrh na vytápění v čp. 97 
- převod chodníku k pile – je na KÚ 
- smlouva o smlouvě budoucí s p.Chládkem byla uzavřena 
- smlouva o změně hranic mezi Rybništěm a Horním Podlužím byla podepsána 
- sklepní okna na čp. 233-237 jsou hotová 
- parkování v obci – inf. starosta  
- smlouva s p.Beerem na zimní údržbu byla uzavřena. 

 
 
131/17 ZO  vydává předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od  
             posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce do konce kalendářního roku 2017 s tím, že přijatá  
             rozpočtová opatření budou předložena ZO na prvním veřejném zasedání v roce 2018. 
 
 
132/17 ZO schválilo vydání předběžného souhlasu k přijetí všech darů pro příspěvkovou organizaci Základní  
             škola a Mateřská škola Rybniště na rok 2018. 
 
 
133/17 ZO  schválilo rozpočet obce pro rok 2018. Závazným ukazatelem je paragraf. 
 
 
134/17 ZO  schválilo rozpočtové opatření č.5 /2017  –  viz. příloha zápisu. 
 
135/17 ZO schválilo návrh na odpisy drobného dlouhodobého hmotného majetku dle přiloženého přehledu  -  
              viz. příloha zápisu. 
 
136/17 ZO schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč  na 31. ročník cyklistického závodu Tour  
             de Feminin 2018, který se koná v Krásné Lípě. 
 
137/17 ZO projednalo a jednohlasně schválilo výši odměn členů zastupitelstva obce dle nového  
             nařízení vlády č. 318/2017 Sb. –  viz. příloha. 
 
138/17 ZO schválilo finanční dar ve výši 2.000,-Kč pro každou členku Kulturní komise Obce Rybniště,  
              kterými jsou: Jiřina Chroustovská, Miluše Vytlačilová, Tereza Rauch, Lenka Slavíková, Blanka  
             Klorová a Věra Forferová. 
 
139/17 ZO schválilo finanční dar ve výši jedné měsíční odměny pro místostarostku obce Bc. Petru  
             Vojtěchovou za spolutvorbu nových webových stránek obce. 



 
140/17 ZO pověřilo starostu obce zajištěním ještě dalších nabídek na výměnu střešní krytiny na místní  
             samoobsluze (Klempířství Novák, eureko …). 
 
 
 
141/17 ZO  schválilo změnu znění článku VII. Smlouvy  o smlouvě budoucí kupní na pozemky k výstavbě  
             RD s okamžitou platností  

 z:  
Budoucí prodávající má právo dále od této smlouvy odstoupit v případě, že budoucí kupující 
nepožádá do 2 let od uzavření této smlouvy o vydání stavebního povolení na stavbu rodinného domu 
(nebo ohlášení stavby), či následně nezahájí do 3 let od podpisu této smlouvy stavbu rodinného 
domu. 
 na: 
Budoucí prodávající má právo dále od této smlouvy odstoupit v případě, že budoucí kupující 
nepožádá do  1roku od uzavření této smlouvy o vydání stavebního povolení na stavbu rodinného 
domu (nebo ohlášení stavby), či následně nezahájí do 2 let od podpisu této smlouvy stavbu 
rodinného domu. 

 
 
142/17 ZO schválilo pronájem a následný odprodej částí p.p.č. 248 a 250/1 k.ú. Rybniště  o výměře cca 1800  
             m2  dle podmínek  daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště za účelem  výstavby  
             rodinného domu Kristýně Hromkové a Vladislavu Šrejmovi. 
             ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvy kupní. 
 
 
143/17 ZO toto projednalo a jednohlasně schválilo, aby se na opravě cesty (p.p.č. 455 k.ú. Nová Chřibská)  
             finančně podílel také pan Vodička. ZO pověřuje starostu k jednání s panem Vodičkou ve věci opravy  
             místní komunikace p.p.č. 455 k.ú. Nová Chřibská. 
 
144/17 ZO projednalo žádost  Ing.Veleckého na vytvoření odvodňovacího kanálku podél místní komunikace,  
             aby se zabránilo odtoku vody při deštích na pozemek manželů Veleckých a schválilo, že umožňuje  
              Ing. Veleckému, aby na vlastní náklady udělal drenáž podél komunikace či položil žlabovky okolo  
              svého plotu z důvodu odvedení dešťové vody. 
 
145/17 ZO vzalo na vědomí žádost ing. Veleckého  na zvážení možnosti zrušit ranní vyzvánění kostelních 
             zvonů . 
 
146/17 ZO schválilo, že zástupce zřizovatele ve školské radě  Základní školy  a Mateřské školy Rybniště,  
             p.o.,  bude Bc. Petra Vojtěchová. 
 
147/17 ZO  schválilo čerpání z rezervního fondu (66.281,54 Kč)  Základní školy a Mateřské školy Rybniště  
             dle potřeby účetní závěrky zpracované k 31.12.2017 (viz. příloha zápisu). 
 
148/17 ZO schválilo pověření místostarostky obce k tomu, aby činila kroky k přípravě oslavy 125. výročí  
              založení školy v Rybništi  - sestavením pracovní skupiny, vytvořením rozpočtu obce, … 
 
149/17 ZO rozhodlo, že navrhne zajištěnému věřiteli cenu 450.000,-Kč za odkoupení objektu čp.205 v  
             Rybništi. ZO pověřilo starostu obce jednáním v této věci. O nevyužití předkupního práva bude  
             rozhodnuto po obdržení reakce ze strany zajištěného věřitele. 
 
150/17 ZO schválilo podání žádostí o dotace: 

z MMR  - místní komunikace,  parčík naproti OÚ, 
z POV – projektové dokumentace, nákup techniky, cesta na Relax, okna na hasičárnu 
ZO pověřuje starostu a místostarostku podáním žádostí o dotace. 
 

 



151/17 ZO schválilo zakoupení sněžného skůtru do majetku obce za max. cenu 70.000,-Kč. ZO pověřilo  
             starostu výběrem a zakoupením sněžného skůtru. 
 
 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová        Ing. Roman Forfera 
     místostarostka                 starosta   
 
V Rybništi 15.12.2017 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Fišerová, Petr Krajzinger 


