
U S N E S E N Í 
 
7.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne           14. 12. 2011 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

109. schvaluje    doplnění programu o body:                  (13-0-0) 

- Přehled o čerpání rozpočtu k 31.10.2011 
- Požární řád obce 
- Projednání průjezdu Valašské rally 2012 
a zrušení bodu č. 9.  Návrh na on-line přenos zasedání zastupitelstva obce 

 
110. schvaluje  program 7. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (13-0-0) 

 
111. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;          (13-0-0)

  
112. schvaluje  
 návrhovou komisi ve složení: Pavel Lichnovský (předseda),                              (13-0-0) 

 Jiří Honeš a Antonín Kudělka 

ověřovatele zápisu:  David Bajer a RNDr. Alena Kvitová 
zapisovatelku: Jana Marková; 

 
113. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 20.10.2011;

                                       (13-0-0) 
 

114. schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2012 (viz příloha);               (13-0-0) 

 

115.  bere na vědomí  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2011;         (13-0-0) 

   
116. schvaluje prodej obecního pozemku č. 1666/3 v k. ú. Rybí o výměře 50 m

2 
panu Miroslavu 

Šimíčkovi, bytem Rybí č. p. 77 za cenu stanovenou znaleckým posudkem; s tím že poplatek za 
stanovení znaleckého posudku a vklad do katastru nemovitosti uhradí 50% kupující a 50% 
prodávající;                    (12-0-1) 

 
117. bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o své činnosti za rok 2011;                       (13-0-0) 

 
118. bere na vědomí  zprávu finančního výboru o své činnosti za rok 2011;              (13-0-0) 

 
119. odkládá  projednání a schválení obecně závazné vyhlášky „O zákazu podomního prodeje“ a 

pověřuje  navrhovatele bodu Martina Pospěcha zjištěním všech potřebných podkladů a návrhu textu 
 pro vydání vyhlášky;                       (13-0-0) 

 
120.  schvaluje    rozpočtové opatření č. 11 (viz příloha);             (13-0-0) 

 
121.  bere na vědomí  přehled o čerpání rozpočtu k 31.10.2011;               (13-0-0) 

 
122.  schvaluje  veřejnou vyhlášku 1/2011 – Požární řád obce s účinností od 1.1.2012;            (13-0-0) 

 

123. nebylo přijato usnesení k povolení průjezdu motoristického podniku „Valašská rally 2012“ po 
 místních komunikacích obce Rybí;                       (7-4-2) 

                       
124. bere na vědomí  informace starostky;                    (13-0-0) 

 
 
 
 
     ____________________     __________________________ 
        Marie Janečková                    Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 


