
U S N E S E N Í 
 
ustavujícího    zasedání Zastupitelstva    obce     Rybí      ze dne          10. 11. 2010 
 
Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro –proti -  zdrželo se) 

1. bere  na  vědomí   
 v souladu s § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
 předpisů  (dále  jen „zákon  o  obcích“), mandáty členů Zastupitelstva obce Rybí             
 zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010; 
  
2. schvaluje  
 program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce;                    (15-0-0) 

 
3. schvaluje  
 zapisovatelku paní Janu Markovou               (15-0-0) 

 ověřovatele zápisu pana Libor Sopuch a paní Alena Kvitová;         (15-0-0) 

 
4. schvaluje  
 jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce;         (15-0-0) 

 
5. volí  
 v souladu se schváleným jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva  obce       
 tříčlennou volební komisi ve složení: 
 předseda  Pavel Lichnovský 
 a další členové Pavel Kotek 
    Antonín Kudělka;           (15-0-0) 

6. volí  
 v souladu s jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce tříčlennou 
 návrhovou komisi ve složení: 
 předseda  Jiří Kudělka 
 a další členové Martin Pospěch 
    Jiří Honeš;            (15-0-0) 

7. určuje 
 podle § 84 odst. 2 písm. l) a n) zákona o obcích jednu funkci, pro kterou bude člen          
 zastupitelstva obce uvolněn, a to funkci starosty;          (15-0-0) 

 
8. stanovuje 
 podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích počet členů Rady obce Rybí na:  5;      (15-0-0) 

 
9. schvaluje  
 v souladu s jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce způsob volby  
 starosty, místostarosty a dalších členů rady obce - tajným hlasováním,       (13-1-1) 

 a dále jeho volební řád včetně jeho doplnění;            (15-0-0) 

 
10. volí 
 podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s volebním řádem tyto funkce                 
 pro volební období 2010 – 2014: 
 
 starosta    Marie Janečková, nar. 1. 4. 1963, bytem Rybí 350      (11-4-0) 

 
 místostarosta   Martin Lapčík, nar. 12.10.1974 , Rybí 372         (8-7-0) 

   
 další členové rady obce Jiří Honeš, nar. 13.4.1952, Rybí 304        (12-3-0) 

 
     Jaromír Marek, nar. 8.3.1967, Rybí 266       (13-2-0) 

 
     Petr Purmenský, nar. 22. 3. 1972, bytem Rybí 70         (9-6-0) 
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11. zřizuje  pro volební období 2010 – 2014  a  v souladu s  §  84 odst. 2 písm. m) 
zákona o obcích tříčlenný finanční výbor           (15-0-0) 

  a  
 volí  pro volební období 2010 – 2014 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona                      

o obcích: 
 předsedu finančního výboru  - Jaromír Marek        (15-0-0) 

 
 další členy    - Jaromír Havrlant         (12-3-0) 

        a Petr Skalka          (13-2-0) 
 
 
12. zřizuje  pro volební období 2010 – 2014  a  v souladu s  §  84 odst. 2 písm. m) 

zákona o obcích tříčlenný kontrolní výbor            (15-0-0) 

 a  
 volí  pro volební období 2010 – 2014 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona                      

o obcích: 
 předsedu kontrolního výboru  - Petr Purmenský        (12-3-0) 

 
 další členy     - Jiří Kudělka          (10-5-0) 

        a Alena Kvitová;        (12-3-0) 

 
 
13. schvaluje  přijetí dotace ve výši 484.800 Kč z Operačního programu  vzdělávání pro 
 konkurenceschopnost v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
 základních školách, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.         (15-0-0) 

 

 
 
   
 

____________________     __________________________ 
      Marie Janečková         Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 


