
U S N E S E N Í 
 
3.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne            8. 2. 2011 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro –proti -  zdrželo se) 

 
38. schvaluje  program 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                 (14-0-0) 

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

  
40. schvaluje  
 návrhovou komisi ve složení: Petr Purmenský (předseda),                       (14-0-0) 

 Jaromír Havrlant, Martin Pospěch 
ověřovatele zápisu:   Jaromír Marek a Jiří Kudělka 
zapisovatelku:   Jana Marková; 

 
41. bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 

7.12.2010;                              (14-0-0) 

 
42. schvaluje povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2011 po určených trasách 

katastru obce Rybí a to za dodržení všech podmínek vzešlých z jednání tohoto zastupitelstva; (9-4-1) 

43.     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 2011 : 
 příjmy:    8.600.000 Kč 
 financování:    4.300.000 Kč 
 výdaje:  12.900.000 Kč;                           (14-0-0) 

44.    schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1690/3 paní Jaroslavě Veřmiřovské, bytem Rybí 355  a to za 

cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že kupující uhradí zaměření pozemku, 50% nákladů 
za zhotovení znaleckého posudku a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí budou hrazeny dle zákona (tzn. 50% prodávající a 50% kupující) a 

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

 
45.     schvaluje 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. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 
zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí (upravené po projednání),  

které tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;                  (14-0-0) 

 

46.     bere na vědomí vyhodnocení projednávání návrhu Zadání změny č. 4 ÚPNSÚ Rybí v rozsahu 

 přílohy č. 2 předloženého materiálu;                                  (14-0-0) 

 
47. schvaluje dle názvu bodu změnu v komunikaci s občany: 

- využívání SMS informací nebo emailů na požádání občana 

- zveřejňování nařízení, interních předpisů, vyhlášek, usnesení zastupitelstva na webu obce  

- zveřejnění emailové adresy zastupitele obce na webu obce Rybí ( s jeho souhlasem) 

- umožnění zveřejnění kontaktu a popisu činnosti místního podnikatele na webu obce Rybí popř. 
umístění odkazu internetových stránek místních podnikatelů (na základě žádosti podnikatele).(14-0-0) 

 
 
 
 
 

      ____________________     __________________________ 
   Marie Janečková        Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 


