
Usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rybniště konaného 
dne 1.11.2017 na Obecním úřadu v Rybništi 

 

109/17 ZO zvolilo ověřovateli zápisu  Jiřinu Chroustovskou a Jana Severina Solara 
 
110/17 ZO schválilo program zasedání. 
 

111/17 ZO schválilo zápis z 21. zasedání ZO konaného 6.9.2017. 
    
112/17 ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání ZO, které se konalo 6.9.2017: 

- výmaz věcných břemen na teplovodní vedení - biokotelna – zatím není hotovo, 
- možnost podání žádostí o dotaci na rekonstrukci kulturního domu – prodlouženo do konce    
   listopadu, 
- v ZŠ je hotovo, 
- fotbal. hřiště – je zahájeno územní řízení – studna, 
- rybářský revír na Školním rybníku byl vyhlášen, dál se bude řešit hospodář. 

  
113/17 ZO schválilo rozpočtovou změnu č.4 /2017  –  viz. příloha zápisu. 
 
114/17 ZO schválilo čerpání rozpočtu za 1-9/2017 –viz. příloha zápisu. 
 
115/17 ZO vzalo na vědomí návrh investičních akcí na rok 2018 (jedná se o rámcový podklad pro tvorbu 
rozpočtu na rok 2018, o realizaci samotné akce bude ZO rozhodovat).  
 
116/17 ZO schválilo úpravy v klubu důchodců za cca 120.000,-Kč – akustické podhledy + nábytek. 
             ZO pověřuje starostu obce zajištěním uvedené akce. 
 
117/17 ZO pověřuje starostu zajištěním nabídek na kompletní výměnu střešní krytiny na budově  
             samoobsluhy – čp. 118 včetně klempířských prvků. ZO souhlasilo s provedením výměny v příštím  
             roce. 
 
118/17 ZO projednalo možnost změny vytápění bytového domu č.p. 97 v Nové Chřibské a pověřuje starostu  
             zajištěním projektové dokumentace včetně rozpočtu na tuto akci. 
 
119/17 ZO schválilo přijetí daru – pozemek  p.č. 17/3 v k.ú.  Rybniště od Ústeckého kraje dle Darovací  
             smlouvy mezi Obcí Rybniště a Ústeckým krajem.  
             ZO pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy na p.p.č 17/3 k.ú. Rybniště. 
 
120/17 ZO schválilo pronájem a následný odprodej p.p.č. 449/1 k.ú. Rybniště  o výměře 2600 m2  dle  
              podmínek daných pro pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště za účelem výstavby rodinného  
              domu Pavlu Chládkovi. 
             ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvy kupní. 
 
121/17 ZO schválilo uzavření Dohody o změně hranic obcí mezi Obcí Horní  Podluží a Obcí Rybniště. 
             ZO pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o změně hranic. 
 
122/17 ZO vzalo jednohlasně na vědomí, že je třeba obnovit techniku na údržbu obce (sekačky, traktůrek,  
              křovinořezy, …).  ZO doporučilo, aby starosta obce prověřil možný nákup mulčovače. 
 
123/17 ZO schválilo, že nebude převádět žádné další parcely na lesní pozemky. 
 
124/17 ZO vzalo na vědomí informaci, že parkovací místa u bytového domu čp. 233-237 dostačují. 
             ZO schválilo výměnu sklepních oken u domu čp. 233-237 za cenu cca 40.000,-Kč. 
 
125/17 ZO vzalo na vědomí informaci o nabídce na pasportizaci veřejného osvětlení v obci a rozhodlo, že  
              pasportizaci pořizovat nebude. 
 



126/17 ZO schválilo uzavření smlouvy na zimní údržbu komunikací na zimu 2017/2018 s panem Tomášem  
             Beerem, Krásné Pole 1, 407 44 Chřibská. 
             ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová        Ing. Roman Forfera 
    místostarostka                starosta 
 
 
 
 
 
 
 
V Rybništi 2.11.2017 
Ověřovatelé zápisu: Jiřina Chroustovská a Jan Severin Solar 


