
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 
 
23.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             17. 9. 2014 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 
 
353. schvaluje doplnění programu o body: 

 doplnění podmínek dotačního programu Obce Rybí „Domovní ČOV“ 

 projednání žádosti o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce 

 účetní závěrka DSO Sdružení povodí Sedlnice 

 veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy sokolovny včetně úpravy přilehlého areálu v Rybí“  (11-0-0) 
 
 
354. schvaluje program  23. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                            (11-0-0) 
  
355. schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                (11-0-0) 
 
356. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Martin Pospěch (předseda),                        (11-0-0) 

   Antonín Kudělka a Martin Lapčík (členové) 
 ověřovatele zápisu: Pavel Kotek a Petr Skalka 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
 

357. schvaluje  zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Rybí ze dne 23.6.2014 s tím, že výhrady 
ověřovatele zápisu nebyly důvodné 

 a bere  na  vědomí plnění usnesení přijatých na tomto zasedání Zastupitelstva obce Rybí;      (11-0-0) 
 
 
358. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti Asompo se sídlem Životice u Nového Jičína 
194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve znění, které tvoří 
přílohu tohoto usnesení;                   (10-1-0) 

 
 
359. schvaluje  ve smyslu § 84  odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ZADÁNÍ Územního plánu Rybí (upravené po 
projednání), které tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;                 (11-0-0) 

360. bere na vědomí  vyhodnocení projednávání návrhu ZADÁNÍ Územního plánu Rybí v rozsahu přílohy č. 
 2 předloženého materiálu;                     (11-0-0) 

 
 

361. bere na vědomí   zprávu o plnění rozpočtu v roce 2014;                 (11-0-0) 

 
 
362. bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru za rok 2014;                 (11-0-0) 

 
 
363. bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2014;      (11-0-0) 

 
 
364. bere na vědomí    přehled rozpočtových opatření v roce 2014;                (11-0-0) 

 
 

365. revokuje  usnesení č. 329/20/2014 ze dne 23.4.2014;                (11-0-0) 

 
 
366. schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 359/12 (trvalý travní porost) o výměře 36 m

2
 od vlastníků P. P. a 

 E. P., oba bytem Rybí za cenu 3.930 Kč s tím, že náklady spojené se vkladem do katastru 
 nemovitostí hradí obec;                                 (10-0-1) 

 
 
367. schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 339/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 659 m

2 
od P. 

 P. bytem Rybí a L. P. bytem Štramberk za cenu 35.000 Kč s tím, že náklady spojené se 
 vkladem do katastru nemovitostí hradí obec;                        (10-0-1) 
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368. schvaluje  směnu nemovitého majetku:  

pozemku parc.č. 530/3 ostatní plocha o výměře 2538 m
2 

pozemku parc.č. 530/5 lesní pozemek o výměře 488 m
2 

pozemku parc.č. 532/2 ostatní plocha o výměře 477 m
2 

pozemku parc.č. 630/51 orná půda o výměře 583 m
2 

pozemku parc.č. 630/26 orná půda o výměře 719 m
2 
všechny k.ú Rybí 

za  
část pozemku parc.č. 1481/1 o výměře 476 m

2
, část pozemku parc.č. 1481/2 o výměře 384 m

2 
 

a pozemek pod stavbou lesní budovy o velikosti 23 m
2 
a její dodatečné stavební úpravy 

 mezi Obcí Rybí a R.S. bytem Libhošť;             (11-0-0) 

 
 
369. neschvaluje  odkoupení části pozemku parc.č. 1683 k.ú Rybí panem T. N., bytem Rybí;      (0-9-2) 

 
  

370. schvaluje  uzavření smlouvy o úvěru č. 0396190479 mezi obcí Rybí a Českou spořitelnou a.s. se 
 sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00;          (11-0-0) 

 
 

371. bere na vědomí  kupní smlouvu mezi DSO Sdružení povodí Sedlnice se sídlem Závišice 115 a 
 společností Elkoplast CZ, s.r.o. se sídlem Štefánikova 2664 Zlín;       (11-0-0) 

 
 

372. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost mezi Obcí Rybí a společností Agrosumak 
 a.s. se sídlem Komenského 211, Suchdol nad Odrou;        (10-0-1) 

 
 
373. schvaluje zpracování studie využitelnosti areálu živočišné výroby v Rybí a   
 pověřuje radu obce zajištěním výběru projektanta;        (11-0-0) 

 
 
374. schvaluje   doplnění podmínek dotačního programu Obce Rybí „Domovní ČOV“, kdy  bod 8) bude v               
 2 odstavci doplněn textem 

 rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod a ke stavbě ČOV nebo 
souhlas vodoprávního úřadu s provedením ohlášené stavby 

 a dále v 3 odstavci 

 kolaudační rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání ČOV nebo sdělení vodoprávního   
úřadu s povolením užívání ČOV;          (11-0-0) 

 
375. schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny 
 odpadních vod L.S. a J.S., bytem Rybí ve výši 35.000,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2014 a  
 pověřuje starostku podpisem smlouvy;          (11-0-0) 

 
 
376. bere na vědomí   účetní závěrku DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2013;      (10-0-1) 

 
 

377. pověřuje  Radu obce Rybí vyhlášením veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy sokolovny včetně 
 úpravy přilehlého areálu v Rybí“           (11-0-0) 

 
378. bere na vědomí   informace starostky. 
  
 
 

 

     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 


