
U S N E S E N Í 
 
2.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne            7. 12. 2010 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro –proti -  zdrželo se) 

 
14.    schvaluje doplnění návrhu programu o body:            (14-0-0) 

 
1. zakoupení pozemku parc.č. 1604/25 od společnosti RWE Gas Storage s.r.o. 
2. Rozhodnutí ve věci neuskutečněného prodeje kina 
3. různé 

  
15. schvaluje  program 2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí včetně doplňujících bodů; (14-0-0) 

 
16. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;          (14-0-0)

  
17. schvaluje  
 návrhovou komisi ve složení: Pavel Lichnovský (předseda),           (14-0-0) 

 Jiří Kudělka, Antonín Kudělka 
ověřovatele zápisu:   Pavel Kotek a Jiří Honeš 
zapisovatelku:   Jana Marková; 

 
18. bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na ustavujícím zasedání Zastupitelstva 

obce Rybí  dne 10.11.2010;                (14-0-0) 

 
19. bere na vědomí důvodovou zprávu o řízení vedeném o změně č. 5 územního plánu 

sídelního útvaru Rybí s konstatováním, že změna územně plánovací dokumentace není v 
rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Ani ve stanovisku krajského úřadu a stanoviscích dotčených 
orgánů nejsou shledány žádné rozpory;              (14-0-0) 

20.     souhlasí s výsledky projednání návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru 
Rybí viz přílohy č. 1 a č. 2;               (14-0-0) 

21.    vydává ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“),  

změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rybí,  

která se vydává za použití § 43 odst. 4  a § 55 odst. 2 stavebního zákona  a v souladu s § 
13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dále za použití 
ustanovení § 171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona formou opatření 
obecné povahy.                (14-0-0) 

 
22.     schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011;           (14-0-0) 

 

23.     bere na vědomí  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2010;    (14-0-0) 

 
 
24. schvaluje    rozpočtové opatření č. 5;             (14-0-0) 

 
 
25.   zmocňuje  radu obce schvalovat rozpočtová opatření v rámci jednoho ukazatele 

schváleného (upraveného) rozpočtu ve výši 200.000,- Kč na straně výdajů a bez omezení 
na straně příjmů v příslušném kalendářním roce;            (12-1-1) 
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26.   schvaluje  rozhodnutí o měsíčních odměnách neuvolněných členů zastupitelstva obce 

s účinností od 1. ledna 2011 (viz příloha);               (14-0-0)

       

27.    vydává  Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 2/2010 o místních poplatcích, kterou se 
ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích ze dne 11.12.2003 a obecně 
závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 11.12.2007;             (14-0-0) 

 
28.     schvaluje  uzavření smluv mezi Obcí Rybí a Městem Nový Jičín o úhradě neinvestičních 

nákladů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvale bydlících v obci Rybí a 
navštěvujících základní školy v Novém Jičíně za II. pololetí školního roku 2009/2010 a I. 
pololetí školního roku 2010/2011 a  

 pověřuje   starostku podpisem smluv;                   (13-1-0) 

 
29.     schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Rybí a Správou silnic Moravskoslezského kraje 

pro pozemek parc.č. 1671/1 v k.ú. Rybí a 
 pověřuje   starostku podpisem této smlouvy;            (14-0-0) 

 
30. schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Rybí a Správou silnic Moravskoslezského kraje 

pro pozemek par.č. 1722 v k.ú. Rybí a 
 pověřuje   starostku podpisem této smlouvy;            (14-0-0) 

 
31. rozhodlo o přijetí dotace ve výši 159.100 Kč z Moravskoslezského kraje na projekt 

„Zateplení pláště budovy Mateřské školy v Rybí“;                       (14-0-0) 

 
32. schvaluje  převedení nebytových prostor kanceláří bývalého obecního úřadu v budově č.p. 

127 na bytové prostory;                          (14-0-0) 

 
33. schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 1604/25 o celkové výměře 68 m2 od společnosti 

RWE Gas Storage s.r.o. se sídlem Prosecká 855/68, Praha 9 a to za kupní cenu 
stanovenou dle znaleckého posudku s tím, že poplatek za vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí hradí kupující (obec), daň z převodu nemovitostí hradí prodávající a 

 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                   (14-0-0) 

    
34. schvaluje odprodej vodovodního řadu v Makyti za 5 % pořizovacích nákladů tj. za částku 

35.461 Kč od SmVaK Ostrava  a.s.;               (13-0-1) 

 
35. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o své činnosti za rok 2010;               (14-0-0) 

  

36. bere na vědomí zprávu finančního výboru o své činnosti za rok 2010;          (14-0-0) 

 

37. rozhodlo o prominutí smluvní pokuty i mimosoudního vypořádání s manžely Zaoralovými 
ve věci neuskutečněného prodeje budovy kina č.p. 195.           (13-1-0) 

 
 

 
 
 

____________________     __________________________ 
   Marie Janečková        Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 


