
U S N E S E N Í 
 
6.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne           20. 10. 2011 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

91. schvaluje    doplnění programu o bod:                  (10-0-0) 

- schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

 
92. schvaluje  program 6. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (10-0-0) 

 
93. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;          (10-0-0)  
94. schvaluje  
 návrhovou komisi ve složení: Jaromír Marek (předseda),                              (11-0-0) 

 Libor Sopuch a David Bajer 
ověřovatele zápisu:   Martin Pospěch a Pavel Kotek 
zapisovatelku:   Jana Marková; 

 
95. bere  na  vědomí plnění usnesení přijatých na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 26.7.2011; 

                                      (11-0-0) 
 

96. souhlasí s podáním žádosti pro omezení průjezdnosti nákladních automobilů nad 12 t po silnici 
II/482 od křižovatky v Sirkových lázních ve směru na Rybí, Závišice a Kopřivnici 

 a pověřuje  radu obce dalším jednáním s obcí Závišice, městem Kopřivnice a Nový Jičín a 
Moravskoslezským krajem;                          (11-0-0) 

 
97. schvaluje  přípravu a realizaci projektu „Pasivní bezpečnost na silnicích obce Rybí“;         (11-0-0) 

   
98. schvaluje  přípravu projektové dokumentace a realizace „zahrada MŠ“;           (11-0-0) 

 
99. schvaluje  přípravu projektové dokumentace na opravu propustků přes Rybský potok;             (11-0-0) 

 
100. schvaluje darovací smlouvu č. NJ/472/j/2011/Ja uzavřenou mezi obcí Rybí a Moravskoslezským 

krajem a  
 pověřuje  starostku podpisem této smlouvy;                (12-0-0) 

 
101. schvaluje  darovací smlouvu č. NJ/473/j/2011/Ja uzavřenou mezi obcí Rybí a Moravskoslezským 
 krajem a  
 pověřuje  starostku podpisem této smlouvy;                  (12-0-0) 

 
102. schvaluje  záměr zakoupení budovy sokolovny č.p. 176 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 208 k.ú. Rybí 

včetně přilehlých pozemků ostatní plocha/sportoviště p.č. 906/2 o velikosti 2063 m
2
 a zahrada p.č. 906/7 

o velikosti 776 m
2
 od České obce sokolské, Újezd 40/450, 118 01 Praha a to maximálně za odhadní cenu 

stanovenou odhadcem Ing. Miroslavem Matúšem ve znaleckém posudku č. 70/2011 a to za předpokladu 
přímého prodeje ve výši 2.014.870,00 Kč;           (12-0-0) 

 
103.  bere na vědomí  vyrozumění k případu Private Investors a.s.;               (12-0-0) 

 
104.  neschvaluje  záměr vybudovat při vjezdech do obce „vítací cedule“;               (3-4-5) 

 

105. schvaluje  zakoupení 2 ks měřičů rychlosti                      (12-0-0) 

 

106. neschvaluje  doplnění obecně závazné vyhlášky  č. 1/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci  hlučných 
činností o omezení činností i na státem uznané svátky;               (1-10-1) 

 
107. schvaluje  přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na 
 zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 4.100 Kč  a 
 pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace;                                (12-0-0) 

 
108. bere na vědomí  informace starostky;                    (12-0-0) 

 
 
     ____________________     __________________________ 
        Marie Janečková                    Martin Lapčík 

              starostka          místostarosta 


