
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 

8.      zasedání              Zastupitelstva    obce     Rybí              ze          dne                    17. 2. 2016 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrţelo se) 
 

109. schvaluje   program  8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                   (13-0-0) 

 

110. schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;                         (13-0-0) 

 

111. schvaluje návrhovou komisi ve sloţení:  předsedkyně: Ludmila Krausová 

               členové:  Josef Kudělka a Miroslav Šimíček 

    ověřovatele zápisu:   Petr Skalka a Pavel Kotek 

    zapisovatelka:  Jana Marková;               (13-0-0) 

   
112. bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 2.12.2015;          (13-0-0) 

 

113. schvaluje  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2016 – schodkový se zapojením finančních 

prostředků z loňského roku: 

příjmy:   12.855.300 Kč 

financování:   2.486.000 Kč 

  výdaje:  15.341.300 Kč                          (13-0-0) 
 

114. schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 21.505,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na 

stavbu domovní ČOV panu Z.P. bytem Rybí;                    (13-0-0) 

 

115. schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 21.505,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na 

stavbu domovní ČOV A. a R. P., bytem Rybí;                             (13-0-0) 

 

116. schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 16.962,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na 

stavbu domovní ČOV paní M.K. bytem Rybí;                    (12-0-1) 

 

117. schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 22.264,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na 

stavbu domovní ČOV paní F.H. bytem Rybí;                   (13-0-0) 

 
118. schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 20.961,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na 

rekonstrukci domovní ČOV panu P.B. bytem Rybí;                   (13-0-0) 

 

119. bere na vědomí rozpočet DSO Sdruţení Povodí Sedlnice na rok 2016 dle přílohy podkladového materiálu; 

                       (13-0-0) 

 

120. bere na vědomí  Zprávu revizní komise DSO Sdruţení Povodí Sedlnice ze dne 21. 12. 2015 dle přílohy 

podkladového materiálu;                      (13-0-0) 

 

121. schvaluje  odkoupení pozemku parc. č. 1707/11 k.ú Rybí (ostatní plocha) o velikosti 273 m
2
 od paní  B. Z., 

bytem Praha 3 - Ţiţkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, s tím ţe obec uhradí náklady spojené 

s vyhotovením znaleckého posudku a návrhem na vklad;                       (13-0-0) 

 

122. schvaluje prodej části pozemku p.č. 245/1 k.ú Rybí dle přiloţeného situačního snímku ţadatelům J. H. a 

M.H. bytem Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem, s tím ţe náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu hradí ţadatelé. Vyhotovení znaleckého posudku a návrh na vklad hradí 50% kupující 

a 50% prodávající;                      (12-0-1) 

 



123. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a J.M. bytem Rybí pro pozemek 

parc. č. 859/6 k.ú. Rybí;                             (13-0-0) 

 

124. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a M.M. bytem Rybí pro pozemek 

parc. č. 252/1 k.ú. Rybí;                               (13-0-0) 

 

125. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a L.H. bytem Kopřivnice a F.H. 

bytem Rybí pro pozemek parc.č. 636/5 k.ú Rybí;                     (13-0-0) 

 

126. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a M.H., Š.H. a R.H. bytem Rybí 

pro pozemek parc.č. St. 180 k.ú. Rybí;                      (13-0-0) 

 

127. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a P.P. a Z.P. 

bytem Rybí na odkoupení části pozemku parc. č. 43 (zahrada) o výměře 9,2 m
2
;                   (13-0-0) 

 

128. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí  a 

Římskokatolickou farností Rybí se sídlem Rybí čp. 100 na odkoupení části pozemku parc. č. 44 (zahrada) 

o výměře 103,4 m
2
;                                (13-0-0) 

 

129. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a J.C. bytem 

Rybí na odkoupení části pozemku parc. č. 206 (zastavěna plocha a nádvoří) o výměře 3,4 m
2
;          (13-0-0) 

 

130. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a P.P. bytem 

Rybí na odkoupení části pozemku parc. č. 1717/6 (ostatní plocha) o výměře 78 m
2
;                            (13-0-0) 

 

131. schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a J.Š. a B.Š. 

bytem Rybí na odkoupení části pozemku parc. č. 1717/8 (ostatní plocha) o výměře 23,3 m
2
;               (13-0-0) 

 

132. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu mezi 

obcí Rybí a M.P. bytem Rybí na části pozemku parc. č. 1615/1 (zahrada) o výměře 59,4 m
2 
;              (13-0-0) 

 

133. schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/33/i/2016/Ja mezi obcí Rybí a 

Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic MSK, p.o., střediskem Nový Jičín, Suvorovova 525, 

Nový Jičín;                                  (13-0-0) 

 

134. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč N.B. bytem Bařiny, Štramberk na uhrazení 

nákladů spojených s léčbou;                                (13-0-0) 

 

135. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč V.F. bytem Rybí na uhrazení nákladů spojených 

s rehabilitací po úraze;                              (13-0-0) 

 

136. bere na vědomí informace starostky. 

 
 

 

      Marie Janečková         Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 

 

 

Evidenční číslo písemnosti: 10/2016 

Vyvěšeno: 26.2.2016 

Sejmuto: 

Za správnost vyvěšení: Jana Marková 


