
R E K A P I T U L A C E      P Ř I J A T Ý C H     U S N E S E N Í 
 
22.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             23. 6. 2014 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 
 
340. schvaluje doplnění programu o body: 

 jednání o areálu živočišné výroby v Rybí 

 projednání Závěrečného účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2013 

 jednání o sdružených prostředcích na vyúčtování ztráty při zajištění veřejné osobní dopravy    (13-0-0) 
 
341. schvaluje program  22. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                          (13-0-0) 
  
342. schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;            (13-0-0) 
 
343. bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 

21.5.2014;                          (13-0-0) 

 

344. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Petr Skalka (předseda),                      (13-0-0) 

   Jiří Honeš a Pavel Kotek (členové) 
 ověřovatele zápisu: Pavel Lichnovský a Jaromír Havrlant 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
345. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 17 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (vše ve znění pozdějších 
předpisů) závěrečný účet obce Rybí za rok 2013 a  

 souhlasí    s celoročním hospodařením a to bez výhrad;                    (13-0-0) 

 
     

346. schvaluje  v souladu s vyhláškou č. 563/1991 Sb. o účetnictví a se zákonem 128/2000 Sb, o obcích, 
obecní zřízení Účetní závěrku Obce Rybí za rok 2013;               (13-0-0) 

 
347. stanovuje  v souladu s § 67 a 68 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, pro nové funkční (volební) období let 2014-2018 počet členů Zastupitelstva 
obce Rybí:  15;                         (12-1-0) 

 
348. neschvaluje  Dohodu o vzdání se předkupního práva k nemovitosti mezi Obcí Rybí se sídlem čp. 

380 Rybí, společností Agrosumak a.s. se sídlem Suchdol nad Odrou Komenského 211 a společností 
MB Power CZ, s.r.o. se sídlem areál Tatry 1445/2 Kopřivnice, jejíž předmětem je vzdání se 
předkupního práva k nemovitostem umístěným na pozemcích parcelní číslo st. 339/2 a 340/2 
všechny v k.ú. Rybí;                           (0-12-1) 

 
349. pověřuje  radu obce ve věci jednání o využití areálu živočišné výroby v obci Rybí mezi společnosti 

Agrosumak a.s. se sídlem Suchdol nad Odrou Komenského 211a vlastníkem pozemků panem P. H. 
bytem Rybí;                                   (13-0-0) 

 
350. bere na vědomí  Závěrečný účet DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2013;                       (13-0-0) 

 
351. schvaluje  ponechat zůstatek finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty na zajištění 

dopravní obslužnosti ve výši 608.092,67 Kč na účtu sdružených prostředků obcí okresu Nový Jičín;  
                                                     (13-0-0) 

352. bere na vědomí   informace starostky.                        
 
  

 

     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  
 
 
Evidenční č. písemnosti: 28/2014 
Vyvěšeno: 1.7.2014 
Sejmuto: 
Za správnost vyvěšení: Jana Marková 

 


