
Z Á P I S 
 
10.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne           29. 5. 2012 
Přítomno  : 13 (omluvili se: Libor Sopuch, Petr Purmenský)  
Občanů  : 7 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:05 hod. 
Čas ukončení  : 21:05 hod. 
Předsedající  : Marie Janečková, starostka 
 
 Předsedající přivítala členy zastupitelstva obce a přítomné občany a sdělila, ţe informace                       
o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu řádně a včas v souladu 
s ustanovením § 93 zákona o obcích. Dále konstatovala, ţe podle prezenční listiny je přítomno 11 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvili Libor Sopuch a Petr Purmenský, David Bajer a Jaromír Havrlant. 
 
Předsedající následně předloţil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.2.2012 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Projednání Jednacího řádu zastupitelstva 
4. Vstup obce do místní akční skupiny 
5. Schválení aktualizace plánu rozvoje obce 
6. Projednání čištění odpadních vod v obci 
7. Projednání návrhu dopravní obsluţnosti v MSK 
8. Schválení závěrečného účtu obce 
9. Schválení výsledků hospodaření MŠ a ZŠ 
10. Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Rybí k 31.12.2011 
11. Rozpočtové opatření obce č. 2 
12. Schválení smlouvy mezi obcí Rybí a obcí Libhošť 
13. Schválení dohody o úhradě neinvestičních výdajů spojených se školní docházkou dětí 
14. Majetkoprávní záleţitosti 
15. Konání referenda 
16. Návrhy obecně závazných vyhlášek 
17. Informace starostky 
18. Usnesení 
19. Závěr. 

 
Poté předsedající podala návrh na doplnění programu: 

Přihlásil se Pavel Lichnovský, ţe stahuje z projednávání bod č. 15 - Konání referenda. 
Starostka Marie Janečková navrhla staţení bodu č. 7 – Projednání návrhu dopravní 
obsluţnosti v MSK z důvodu, ţe jsme neobdrţeli od kraje doplňující informace 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění.  
Nikdo se nepřihlásil. 
 
Hlasování o návrhu na staţení bodů programu ze zasedání: 
 pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
Hlasování o celém programu 10. zasedání zastupitelstva: 
 pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť:  
pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 
1. Ověření zápisu 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.2.2012 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Projednání Jednacího řádu zastupitelstva 
4. Vstup obce do místní akční skupiny 
5. Schválení aktualizace plánu rozvoje obce 
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6. Projednání čištění odpadních vod v obci 
7. Schválení závěrečného účtu obce 
8. Schválení výsledků hospodaření MŠ a ZŠ 
9. Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Rybí k 31.12.2011 
10. Rozpočtové opatření obce č. 2 
11. Schválení smlouvy mezi obcí Rybí a obcí Libhošť 
12. Schválení dohody o úhradě neinvestičních výdajů spojených se školní docházkou dětí 
13. Majetkoprávní záleţitosti 
14. Návrhy obecně závazných vyhlášek 
15. Informace starostky 
16. Usnesení 
17. Závěr. 

 
Dostavili se v 18:12 zastupitelé David Bajer a Jaromír Havrlant. 
 
1. Ověření  zápisu  9. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 15. 2. 2012 
 

Předsedající informovala, ţe zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli paní Alenou Kvitovou a 
panem Jiřím Honešem. Zápis byl vyloţen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly proti 
němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení z  9. zasedání 
zastupitelstva. 
   
 

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
 Předsedající podal tyto návrhy: 
 

návrhová komise  -   předseda  Jaromír Marek 
   další členové  Petr Skalka a Pavel Kotek 
ověřovatelé zápisu - Martin Pospěch a Antonín Kudělka 
zapisovatelka - Jana Marková 
 

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 
 Hlasování:  pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 
3. Projednání jednacího řádu zastupitelstva 

Starostka předloţila k projednání návrh jednacího řádu zastupitelstva obce. Po zkušenostech 
při jednáních zastupitelstev rada obce navrhla ke schválení doplnění jednacího řádu v  
článku 5. - Člen zastupitelstva je povinen se omluvit písemně, ústně nebo telefonicky 
Článek 9. odst. 10) – občané starší 18-ti let atd. mají na zasedání zastupitelstva obce právo 
v průběhu rozpravy po vyzvání předsedajícího vyjadřovat své stanovisko.  
odst. 12) - Pokud dojde v průběhu volebního období k doplňujícím volbám zastupitelstva 
obce, pak se při volbě řídí zastupitelstvo jednacím řádem schváleným na ustavujícím 
zasedání. 

Článek 12 – odst. 5) Členovi zastupitelstva jsou poskytnuty informace o věcech, které 
souvisejí s výkonem jeho funkce dle schváleného skartačního řádu. Poţadované informace, 
které přímo nesouvisí s výkonem jeho funkce nebo s projednávanými body zastupitelstva, 
jsou hrazeny dle sazebníku úhrad za poskytování informací v souladu s § 17 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Diskuse:    Pavel Lichnovský ţádal o vysvětlení článku 12, odst. 5. Dotazoval se ostatních 
zastupitelů, jestli taky poţadovali nějaké informace po obecním úřadu podle zák. 106/2004 
Sb. – Nikdo nepoţadoval. 
Starostka odpověděla, ţe skartační řád je schválený od roku 2005, je zpracován podle 
metodiky ministerstva vnitra, má různé skartační znaky a lhůty. 
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Martin Lapčík doplnil, ţe by bylo dobré upravit větu „členovi zastupitelstva jsou poskytnuty 
informace o věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce nebo s projednávanými body 
zastupitelstva v souladu se schváleným skartačním řádem. 
 
Hlasování: o schválení doplnění jednacího řádu zastupitelstva:  pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0. 
 
 

4. Vstup obce do místní akční skupiny 
Starostka sdělila, ţe se nabízí příleţitost stát se členem místní akční skupiny Lašsko, která 
byla zaloţená v roce 2006 a patří mezi nepodpořené skupiny. MAS je místní společenství 
lidí, veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací. Starostka navrhla, aby obec Rybí 
vstoupila do MAS jako člen DSO Sdruţení povodí Sedlnice – bude mít všechny výhody jako 
ostatní obce, které vstupují samostatně. Jde jen o jednodušší řízení MASky. 
V příštím programovacím období se plánuje, ţe většina evropských financí určených pro 
rozvoj venkova bude rozdělena do MAS. Na co budou určeny a jak budou rozděleny, 
rozhodují samotní členové MAS, takţe celý tok peněz bude daleko lépe kontrolovatelný a 
řiditelný.  
Členské poplatky schvaluje valná hromada MAS, ale pro její začátek se pracovní skupina 
dohodla paušální poplatek ve výši 3.000 Kč pro obec, město nebo sdruţení a 1,50 Kč/osobu. 
Pro Povodí Sedlnice to tedy znamená, ţe zaplatí 15.568 Kč. 
Diskuse:    Martin Lapčík konstatoval, ţe je to pro nás další moţnost, jak dosáhnout na 
peníze z EU. 
 
Hlasování: o schválení začlenění území obce Rybí do územní působnosti MAS Lašsko, o.s.: 
pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
Hlasování: o schválení, aby obec Rybí vstoupila do MAS Lašsko o.s. jako člen DSO 
Sdruţení povodí Sedlnice: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

5. Schválení aktualizace plánu rozvoje obce 
Starostka sdělila, ţe s MAS nepřímo souvisí i plán rozvoje obce. MAS zpracovávají základní 
strategické dokumenty, které vycházejí z plánů jednotlivých obcí. Takţe, jak si plán 
zaktualizujeme, tak bude zapracován do strategických plánů celé MAS (z nich se pak 
vytvářejí okruhy pro vyhlášené dotační tituly). Proto je důleţité projít plán rozvoje obce 
důkladně, i kdyţ se samozřejmě můţe provést jeho aktualizace dle potřeby. K aktuálnímu 
plánu byl zpracován dotazník. Celý plán pak byl vyhodnocen dne 22. 3. 2012 na pracovní 
schůzce zástupců organizací a občanů a byl vyvěšen na stránkách obce k připomínkování.  
 
Diskuse:  Pavel Lichnovský: „Jak přilákat více lidí do schvalování (na zastupitelstvo, na Plán 
rozvoje obce)“ 
Jaromír Marek: „Pokud se projednávaná věc nedotýká přímo toho člověka, tak nepřijde a pak 
si to jen přečte ve zpravodaji, a to mu stačí.“ 
Marie Janečková: „V blízké době chceme koupit sokolovnu a u té příleţitosti pozveme lidi.“ 
Pavel Lichnovský navrhl opravu čekáren – v některých obcích namalovaly děti čekárny 
barvami. 
Marie Janečková: „Před poutí určitě čekárny vymalujeme.“ 
 
Hlasování:  o schválení navrţené aktualizace Plánu rozvoje obce Rybí na léta 2008-2013 
s výhledem do roku 2020: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

6.      Projednání čištění odpadních vod v obci 
Starostka sdělila, ţe v současné době se nevypisují pro naši obec vhodné dotační programy 
na čištění odpadních vod, tak abychom mohli získat 90 % dotací, tak jak předpokládalo 
minulé zastupitelstvo, kdyţ odhlasovalo zpracování projektu na tlakovou kanalizaci. Dnes 
bychom snad byli úspěšní při získání 50% - 60% dotace a to je pro 70 mil. projekt málo. 
Navíc ani Závišice, se kterými máme společnou ČOV do tohoto projektu za současných 
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podmínek nepůjdou. Bez Závišic nemáme ČOV, museli bychom provést změnu našeho ÚP, 
dopracovat projektovou dokumentaci a vše chce nějaký čas. Protoţe čekání na vhodnou 
dotaci se můţe protáhnout na několik příštích let a povolení k vypouštění odpadních vod 
končí, je potřeba najít nové vhodné řešení. Vypouštění odpadních vod budeme ţádat pro 
kaţdou kanalizační výusť zvlášť. Budeme uzavírat smlouvy s lidmi, kteří jsou na kanalizační 
větve napojení. K tomu všemu potřebujeme zjistit stav současného stavu kanalizačního řadu. 
Ten zjistíme kamerovými zkouškami – celá kanalizace tak bude stát cca 500.000,- Kč. Pak 
bude následovat potřebná oprava jednotlivých větví. V letošním rozpočtu byla na kanalizaci 
navrţena částka 150.000 Kč. 
Starostka navrhla provést revize stávající jednotné kanalizace. Na základě výsledků provést 
jejich opravy a začít s podepisováním smluv s občany, kteří jsou napojeni na stávající 
jednotnou kanalizaci jejich o připojení. Obec Rybí má 5,6 km kanalizace a 23 vyústí.  
 
Diskuse:  Martin Lapčík navrhuje nechat udělat revize, kamerové zkoušky v hodnotě 150.000 
Kč (dle rozpočtu) u jednotlivých větví kanalizace. Pokračovat od vyústí od objektů po 
jednotnou kanalizaci z horního konce směrem na dolní. 
  
Hlasování: o provedení revizí jednotlivých větví jednotné kanalizace obce: pro 13 – proti 0 – 
zdrţelo se 0. 
 
 

7.      Schválení závěrečného účtu obce 
Předsedající konstatovala, ţe závěrečný účet obce byl zpracován v souladu se zákonem 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního 
úřadu a elektronické úřední desce na webových stránkách obce. Byl vystaven k nahlédnutí 
na obecním úřadě. Zastupitelé jej obdrţeli ve svých materiálech. 
 
Diskuse:  bez připomínek 
 
Hlasování o schválení závěrečného účtu obce Rybí za rok 2011a kdo souhlasí s celoročním 
hospodařením: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

8.      Schválení výsledků hospodaření MŠ a ZŠ 
a) Starostka seznámila s výsledkem hospodaření Základní školy Adolfa Zábranského 
Rybí za rok 2011. Hospodářský výsledek vykazuje zlepšený 95.796,81 Kč, který navrhla 
převést do rezervního fondu školy. Škola z něj má záměr pořídit výmalbu, elektronické 
zvonění, modernizaci audiotechniky.  
 
Diskuse:  Martin Pospěch se ptal, co financuje obec a co škola.  
Starostka odpověděla, ţe provozní náklady si řeší škola sama a investiční náklady řeší obec. 
Nyní v létě je nutná oprava střechy, příčné trámy a pozednice jsou napadeny houbou a 
tesaříky. Je nutná tlaková impregnace.   

 
 Hlasování: o schválení zprávy o hospodaření Základní školy Adolfa Zábranského Rybí: pro 
 12 – proti 0 – zdrţel se 1. (Pavel Lichnovský nebyl zrovna přítomen) 
 a o převedení zlepšeného hospodářského výsledku 95.796,81 Kč do rezervního fondu 
 školy: pro 12 – proti 0 – zdrţel se 1. (Pavel Lichnovský nebyl zrovna přítomen) 
 

 b) Starostka seznámila s výsledkem hospodaření Mateřské školy Rybí za rok 2011. 
Výsledek hospodaření se rovná 0 tzn. ţe náklady a výnosy v loňském roce byly stejné. Je to 
proto, ţe MŠ vloţila své prostředky cca 100.000 Kč do oprav budovy a vybavení.  
 

 Diskuse:  bez připomínek 
 

Hlasování: o tom, kdo bere na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Rybí za rok 
2011 : pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0. 
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9.      Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Rybí k 31.12.2011 
Starostka předala slovo předsedovi inventarizační komise Petrovi Skalkovi, aby přečetl 
zprávu o inventarizaci majetku obce v roce 2011. 
 
Diskuse:  Pavel Lichnovský měl dotaz, jak to ţe se ve zprávě neobjevilo manko z roku 2011 
u ZŠ. Marie Janečková odpověděla, ţe se inventarizace týkala pouze majetku obce, ne ZŠ. 
 
Hlasování:  kdo bere na vědomí zprávu inventarizační komise za rok 2011: pro 13 – proti 0 – 
zdrţelo se 0. 
 
 

10.    Rozpočtové opatření č. 2 
Starostka předala slovo předsedovi finančního výboru Jaromíru Markovi, aby přečetl návrh 
rozpočtového opatření (viz příloha). 
 
Diskuse:  Martin Pospěch měl dotaz kde se bude opravovat hřbitovní zeď a jestli v příštím 
roce můţeme opět ţádat o dotace na opravu zbylé části hřbitovní zdi. 
Starostka odpověděla, ţe se nyní opravuje část hřbitovní zdi od strany Kvitových a ţe 
v příštím roce zkusíme zaţádat o dotace na opravu části hřbitovní zdi od boční cesty.  
 
Hlasování:  o schválení rozpočtového opatření č. 2 dle předloţeného návrhu: pro 13 – proti 0 
– zdrţelo se 0. 
 
 

11.    Schválení smlouvy mezi obcí Rybí a obcí Libhošť 
Starostka informovala, ţe na hranici katastru obce Libhošť máme 3 rodinné domy pro které 
je potřeba vyřešit odvoz domovního odpadu. Jeden rodinný domek je prázdný, jeden je mimo 
moţnost dojezdu popelářského vozidla – rodina Šustkových to v současné době řeší tak, ţe 
vyváţí odpad do Nového Jičína, velkoobjemový do Rybí. Rodina Pšenicových, Rybí 143 
bydlí v těsném sousedství s Libhoští, kde popelářské vozidlo zajíţdí, je tedy moţné, aby 
vyváţelo odpad i jim. Protoţe zákon na takovou situaci nemyslel, vytvořili jsme po dohodě 
s odborem ţivotního prostředí KÚ MSK smlouvu mezi obcemi Libhoští a Rybí a samozřejmě 
dohodě s obyvateli domu č.p. 143. Poté starostka předloţila návrh smlouvy podle §84 odst. 2 
písm. p) zákona 128/2000 Sb., o obcích ke schválení. 
 
Diskuse:  bez připomínek 
 
Hlasování:  o schválení smlouvy o zajištění odpadu mezi obcemi Libhošť a Rybí: pro 13 – 
proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

12.    Schválení dohody o úhradě neinvestičních výdajů spojených se školní docházkou dětí 
Starostka předloţila zastupitelům ke schválení návrh dohody o úhradě neinvestičních 
nákladů spojených se školní docházkou dětí do základních škol v Kopřivnici. Podle zákona 
561/2004 Sb., školský zákon mají obce, kde není zřízená základní škola hradit neinvestiční 
náklady spojené s docházkou dětí do jiných ZŠ. Obvykle se tyto náklady pohybují v částkách 
okolo 10.000 Kč/dítě a školní rok. Kopřivnice však poţaduje pouze minimální cenu a to 2.350 
Kč.  
 
Diskuse:  Martin Pospěch se dotazoval, jestli by nebylo dobré přispívat dětem na dopravu. 
Starostka odpověděla, ţe se můţe v příštím rozpočtu na to pamatovat. 
 
Hlasování:  o schválení dohody o úhradě neinvestičních výdajů spojených s plněním povinné 
školní docházky dětí trvale bydlících v jiné obci neţ je sídlo školy uzavřené podle zákona 
561/2004 Sb., školský zákon: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
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13.    Majetkoprávní záležitosti 
a) Starostka předloţila k projednání ţádost manţelů Pavla a Jiřiny Mičkových, bytem 
Hostašovice 226 o odkoupení pozemku parc.č. 314/2 v k.ú. Rybí o celkové výměře 457 m2, 
která je vedena jako zahrada. Tento pozemek jsou pozůstatky dnes jiţ nefunkčních chodníků 
na křiţovatce Závišice - Štramberk. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední desce 
OÚ Rybí a na elektronické úřední desce v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o 
obcích. Ţadatel zaplatí znalecký posudek a návrh na vklad do katastru. 
 
Diskuse:  bez připomínek 
 
Hlasování:  o schválení prodeje pozemku parc.č. 314/2 k.ú. Rybí o celkové výměře 457 m2 
ţadatelům Pavlovi a Jiřině Mičkovým, bytem Hostašovice 226 za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem s tím, ţe ţadatel uhradí náklady na zhotovení znaleckého posudku a 
návrh na vklad do katastru: pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0. 
 
b) Dále starostka předloţila návrh na odkoupení pozemku parc.č. 1707/6 k.ú. Rybí o 
velikosti 77 m2, který sousedí se silnicí vedoucí ve směru na Štramberk. Tento pozemek 
bude součástí chodníkového tělesa ve směru na Štramberk a na podnět obce byl řešen 
v dodatečném dědickém řízení. Jeho současnou majitelkou je paní Jiřina Holubová bytem 
Rybí 183 a paní Zdenka Hrabová, bytem Pod Bílou horou 939/14, Kopřivnice. Znalecký 
posudek a návrh na vklad uhradí navrhovatel, tedy obec. 
 
   
Diskuse:  Pavel Lichnovský: „Kam aţ chodník na dolní půjde?“ 
Marie Janečková: „Chceme aţ po ulici Purmenských směrem na Štramberk, ale musíme 
ještě dořešit pozemek před Pavelkama, taky je majitelka uţ 30 let mrtvá.  
 
Hlasování:  o schválení odkupu pozemku parc.č. 1707/6 k.ú. Rybí o celkové výměře 77 m2 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem od paní Jiřiny Holubové, Rybí 183 a Zdenky 
Hrabové, Kopřivnice s tím, ţe obec uhradí náklady na zhotovení znaleckého posudku a 
návrh na vklad do katastru: pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0. 
 
 

14.    Návrh obecně závazných vyhlášek  
Starostka předala slovo navrhovateli obecně závazných vyhlášek panu Pavlu Lichnovskému.  
a) Ten přítomné seznámil s návrhem OZV, kterou se zakazují na území obce některé druhy 

paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší. 
 
Diskuse:  Martin Lapčík: „Jak se to bude kontrolovat?“ 
Pavel Lichnovský: „Na základě podnětu. Občan, který si myslí nebo se domnívá, ţe soused 
topí nějakým nevhodným topivem, nahlásí to na obecní úřad podnět k prošetření. 
Jiří Honeš: „Některé moderní kotle jsou přímo určeny na hnědé uhlí.“ 
Marie Janečková: „Kdyţ je kotel atestován na uhlí, nebo třeba i na kaly, nemusí vypouštět do 
ovzduší škodliviny. Máme jiný problém a to, ţe se topí plasty a dřevotřískou a to zákon 
neřeší.“ 
Pavel Lichnovský: „To je taky problém.“ 
Marie Janečková: „Na základě zákona o ochraně ovzduší jsem šla uţ několikrát domluvit 
lidem, aby nepálili dřevotřísku.“ 
 
Z vyhlášky vypustit hnědé uhlí. 
  
Hlasování:  o schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se na území obce zakazují některé 
druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečištění ovzduší: pro 4 – proti 5 – zdrţel se 4. 
 
Návrh nebyl přijat. 
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b) Dále Pavel Lichnovský seznámil s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se na 
území obce Rybí stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. 
 

Diskuse:  Marie Janečková: „Pavle, ty máš připravený nějaký zvláštní právní předpis?“ 
Pavel Lichnovský: „Nemám, to je potřeba dořešit.“ 
Jaroslav Honeš: „Co jsou dobré rozptylové podmínky?“ 
Martin Lapčík: „Je třeba vyřešit likvidaci biologického odpadu jako takového a aţ pak 
zakazovat pálení.“ 
Pavel Lichnovský: „Já nezakazuju pálení, ale usměrňuju.“ 
Marie Janečková: „Nabídli jsme občanům sluţbu firmy OZO Ostrava o svozu bioodpadu.“ 
Pavel Lichnovský: „No a myslíš si, ţe bude zájem u občanů za sluţbu platit?“ 
Marie Janečková: „Já třeba kompostuju, mnoho lidí také, ale máme uţ pár zájemců o tuto 
sluţbu. S firmou OZO lidé uzavřou smlouvu, sami si určí, kolik měsíců sluţbu vyuţijí. Které 
lidi jsem navštívila, mě nevyhodili. Někteří kompostují a někteří se k sluţbě přihlásili.“ 
Velké kontejnery se budou stahovat z obce a budou slouţit jen pro obecní účely. 
Martin Lapčík: „Navrhuju protinávrh a to odloţit a sloučit OZV o spalování suchých 
rostlinných materiálů s likvidací bioodpadu vůbec. 
 
Hlasování:  o protinávrhu Martina Lapčíka: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

15. Informace starostky 
Starostka informovala přítomné o získání dotace na hřiště u mateřské školy a  jak zatím 
dopadlo jednání s Českou obcí sokolskou o odkoupení sokolovny. 
 
 

16. Usnesení 
Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení  a vyhlásila 
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Jaromír Marek přečetl znění usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

17. Závěr 
Starostka poděkovala členům zastupitelstva obce a přítomným občanům za účast, popřála 
hezký zbytek večera a zasedání prohlásila za ukončené. 
 

Zapisovatelka: Jana Marková 
 
 
 
Starostka obce:  ________________ 
            Marie Janečková 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ________________       ________________ 
            Martin Pospěch            Antonín Kudělka 
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U S N E S E N Í 
 
10.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             29. 5. 2012 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

 
152. schvaluje    staţení bodu č. 7 a č. 15 z programu jednání Zastupitelstva obce Rybí;          (11-0-0) 

- Konání referenda 
- Projednání návrhu dopravní obsluţnosti v MSK 

 
153. schvaluje  program 10. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                   (11-0-0) 

 
154. schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;           (11-0-0) 

  
155. schvaluje  
 návrhovou komisi ve sloţení: Jaromír Marek (předseda),                              (13-0-0) 

Petr Skalka a Pavel Kotek 

ověřovatele zápisu: Martin Pospěch a Antonín Kudělka 
zapisovatelku: Jana Marková 

 
156. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 15.2.2012; 
                                        (13-0-0) 
                                

157. schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce;                     (13-0-0) 

 
 

 158. schvaluje  začlenění území obce Rybí do územní působnosti Místní akční skupiny Lašsko o.s.; 
 (13-0-0) 

 
 159. schvaluje  vstup obce Rybí jako člena DSO Sdruţení povodí Sedlnice do MAS Lašsko o.s.;     (13-0-0) 

 
 

 160. schvaluje navrţenou aktualizaci Plánu rozvoje obce Rybí na léta 2008-2013 s výhledem do roku 
 2020;                     (13-0-0) 

 
161. schvaluje   provedení revizí jednotné kanalizace obce a následně provedení její opravy;    (13-0-0)

         

162. 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 2011 a  

 souhlasí    s celoročním hospodařením a to bez výhrad;               (13-0-0) 

 
 163. schvaluje 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 2011 a   

  souhlasí  s převodem finančních prostředků ve výši 95.796,81 do rezervního fondu školy;         (12-0-1)       

  
164.  bere na vědomí  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 2011;                                 (13-0-0)       

 
165.  bere na vědomí   zprávu inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Rybí za rok 2011;        

                                   (13-0-0)       
 
166. schvaluje  rozpočtové opatření č.2;                    (13-0-0)       
 
167. schvaluje  smlouvu o zajištění odvozu odpadu mezi obcí Libhošť a obcí Rybí;                (13-0-0)       
 
168. 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 2012 a 

 pověřuje  starostku jejím podpisem;                  (13-0-0)       
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169. schvaluje  prodej pozemku parc.č. 314/2 o výměře 457 m
2
 Pavlovi a Jiřině Mičkovým, bytem 

 Hostašovice 226 za odhadní cenu s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na 
 vklad do katastru nemovitostí hradí kupující a 
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                (13-0-0)       
 
170. schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 1707/6  o velikosti 77 m

2
 od paní Jiřiny Holubové, bytem 

 Rybí 183 a paní Zdenky Hrabové, bytem Pod Bílou horou 939/14, Kopřivnice za odhadní cenu 
 s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí 
 hradí kupující (tj. obec) a 
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                   (13-0-0)          
 
171. návrh  Obecně závazné vyhlášky obce Rybí, kterou se na území obce zakazují některé druhy paliv 
 pro malé spalovací zdroje znečištění nebyl přijat;                         (4-5-4)          
 
172. odkládá  schválení Obecně závazné vyhlášky obce Rybí o spalování suchých rostlinných materiálů 

 s tím, ţe se bude řešit komplexně s likvidací bioodpadu;                     (13-0-0)          
 
173. bere na vědomí  informace starostky.                               (13-0-0)          
 
 

 
     ____________________     __________________________ 
        Marie Janečková                    Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


