
U S N E S E N Í 
 
4.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne                   5. 5. 2011 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

 
48. schvaluje    doplnění programu o body:                (11-0-0) 

- Schválení školské rady při ZŠ Adolfa Zábranského Rybí 
- Schválení smlouvy o neinvestičních nákladech mezi obcí Rybí a městem Nový Jičín 
- Návrh na zvýšení měsíční odměny místostarostovi 
- Schválení partnerské smlouvy mezi obcí Rybí a městem NJ 
- Schválení partnerské smlouvy mezi obcí Rybí, ZŠ AZ a městem NJ 
- úprava regulativu pro mobilní bydlení 

 
49. schvaluje  program 4. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (11-0-0) 

 
50. schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;          (11-0-0)  
51. schvaluje  
 návrhovou komisi ve sloţení: Jiří Kudělka (předseda),                              (11-0-0) 

 Jaromír Havrlant, Alena Kvitová 
ověřovatele zápisu:   Pavel Lichnovský a Jiří Honeš 
zapisovatelku:   Jana Marková; 

 
52. bere  na  vědomí plnění usnesení přijatých na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 8. 2.2011; 

                                     (11-0-0) 

53. schvaluje prodej vodovodního řadu v Makyti společnosti SmVaK Ostrava a.s. za cenu 35.461,- Kč 
a uzavření kupní smlouvy s touto společností a  
pověřuje    starostku jejím podpisem;                    (11-0-0) 

 
54. schvaluje uzavření Dohody mezi Obcí Rybí a Městem Kopřivnice o úhradě neinvestičních nákladů 

spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvale bydlících v obci Rybí a navštěvujících základní 
školy v Kopřivnici v kalendářním roce 2011 a 

 pověřuje  starostku jejím podpisem;                  (11-0-0) 

       
55. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 17 

 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (vše ve znění pozdějších 
předpisů) závěrečný účet obce Rybí za rok 2010 a  
souhlasí    s celoročním hospodařením a to bez výhrad;             (11-0-0) 

 
56. schvaluje   v souladu § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve 

znění pozdějších předpisů)  výsledek hospodaření Mateřské školy Rybí okres Nový Jičín, příspěvková 
organizace za rok 2010 a 
souhlasí  s převodem finančních prostředků do rezervního fondu ve výši  13.892,18 Kč a do fondu 
odměn ve výši 54.000 Kč;                     (11-0-0) 

 
57. neschvaluje v souladu  § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve 

znění pozdějších předpisů) výsledek hospodaření Základní školy Adolfa Zábranského Rybí, 
příspěvková organizace za rok 2010 a odkládá na příští zastupitelstvo;                 (11-0-0) 

 
58. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole v Základní škole Adolfa Zábranského 

Rybí a 
pověřuje  starostku objednáním interního auditu nezávislým auditorem na provozní náklady a 
inventarizaci v nejbliţším termínu;                      (11-0-0) 

 
59. zřizuje při Základní škole Adolfa Zábranského Rybí 6ti člennou Školskou radu podle § 168 zákona 

561/2004 Sb.;                         (11-0-0) 

 
60. schvaluje navýšení členského příspěvku DSO Sdruţení povodí Sedlnice na částku 3 Kč/občana/ rok;       

                    (11-0-0) 



61. bere na vědomí  rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2011;                   (11-0-0) 

 
62. bere na vědomí   revizní zprávu DSO Sdruţení povodí Sedlnice ze dne 17.12.2010;               (11-0-0) 

 
63. schvaluje  uzavření Smlouvy o dílo s firmou Envipartner s.r.o. se sídlem Brno Štýřice, Pšeník 376/11 

na zpracování ţádosti o dotaci na získání protipovodňových opatření v rámci DSO Sdruţení povodí 
Sedlnice z Operačního programu ţivotního prostředí;                   (11-0-0) 

 
64. schvaluje podání ţádosti DSO Sdruţení povodí Sedlnice v rámci výzvy OPŢP pro zlepšování 

kvality ovzduší a sniţování emisí na pořízení víceúčelového komunálního vozu s tím, ţe tuto ţádost 
bude organizačně a finančně zajišťovat Město Štramberk;                          (8-2-1) 

 
65. deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f)   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
 znění pozdějších předpisů, jakoţto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Ţivotice u Nového 
 Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv 
 akcionáře paní Marii Janečkovou, nar. 1.4.1963, bytem Rybí 350.  

Delegace zástupce obce, jakoţto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem 
akcionáře na více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv 
akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, 
a.s. Tato delegace zaniká dne 31.12.2011 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím 
termínu uvedeným v této větě. 
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo 
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Martinu Lapčíkovi, nar. 12.10.1974, bytem 
Rybí 372;                         (11-0-0) 

 
66. daruje   Římskokatolické církvi v obci Rybí 25.000 Kč na opravu zvonu z rozpočtu z oddílu § kultura 

s tím, ţe podmínky darování dořeší rada obce;                     (11-0-0) 

 
67. schvaluje  přijetí investičního úvěru u České spořitelny a.s ve výši 3.000.000 Kč na financování akce 

„Zateplení pláště budovy MŠ Rybí“, s termínem splacení nejpozději do 31.12.2011. Investiční úvěr bude 
zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce;               (11-0-0) 

 
68. schvaluje  uzavření Smlouvy 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 v kalendářním roce 2011 a 
pověřuje  starostku jejím podpisem;                     (11-0-0) 

 
69. schvaluje  místostarostovi měsíční odměnu ve výši 8.000 Kč s platností od měsíce května 2011; 

                          (9-0-2) 

 
70. schvaluje  partnerskou smlouvu mezi Obcí Rybí a Městem Nový Jičín na realizaci provozu a 

následného monitorování projektu „Technologické centrum ORP Nový Jičín a elektronická spisová 
sluţba v území“;                      (11-0-0) 

 
71. schvaluje  partnerskou smlouvu mezi Obcí Rybí, Městem Nový Jičín a ZŠ Adolfa Zábranského Rybí na 

realizaci provozu a následného monitorování projektu „Technologické centrum ORP Nový Jičín a 
elektronická spisová sluţba v území“;                     (11-0-0) 

 
72. souhlasí  s doplněním změny č. 4 UPD o úpravu regulativu spočívajícím ve vymezení míst se zákazem 

umístění mobilních domů v obci Rybí a  
pověřuje Radu obce Rybí s určením těchto míst;                   (8-1-2) 

 
73. bere na vědomí  informace starostky; 

 
 
 

      ____________________     __________________________ 
   Marie Janečková        Martin Lapčík 

              starostka          místostarosta 


