
Z Á P I S 
 
11.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne           5. 9. 2012 
Přítomno  : 13 (omluvili se: Martin Pospěch, Pavel Lichnovský)  
Občanů  : 7 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:05 hod. 
Čas ukončení  : 19:45 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 13 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvili Martin Pospěch a Pavel Lichnovský. 
 
Předsedající následně předloţil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.5.2012 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Projednání prodeje pozemků  
4. Revokace usnesení č. 170/10/2012 
5. Prodej pozemku 1707/6 
6. Rozpočtové opatření  
7. Schválení smlouvy o zabezpečení přeloţek inţenýrských sítí a změny stavebních objektů 

z důvodu vyvolané investiční činnosti 
8. Schválení smlouvy o platbách neinvestičních nákladů škol 
9. Zpráva o hospodaření obce k 31. 7. 2012 
10. Projednání závěrečného účtu DSO Sdruţení povodí Sedlnice 
11. Schválení přijetí dotace „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ 
12. Pověření shromáţdění starostů Sdruţení povodí Sedlnice zajištěním výběrového řízení na 

dodavatele projektu „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ 
13. Pověření shromáţdění starostů Sdruţení povodí Sedlnice podpisem veškerých smluv včetně 

jejich dodatků, které se týkají projektu „Protipovodňových opatření v povodí Sedlnice“ 
14. Informace starostky  
15. Usnesení 
16. Závěr. 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění.  
Nikdo se nepřihlásil. 
 
Hlasování o návrhu na staţení bodů programu ze zasedání: 
 pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
Hlasování o celém programu 10. zasedání zastupitelstva: 
 pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť:  
pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 

1. Ověření zápisu 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.5.2012 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Projednání prodeje pozemků  
4. Revokace usnesení č. 170/10/2012 
5. Prodej pozemku 1707/6 
6. Rozpočtové opatření  
7. Schválení smlouvy o zabezpečení přeloţek inţenýrských sítí a změny stavebních objektů 

z důvodu vyvolané investiční činnosti 
8. Schválení smlouvy o platbách neinvestičních nákladů škol 
9. Zpráva o hospodaření obce k 31. 7. 2012 
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10. Projednání závěrečného účtu DSO Sdruţení povodí Sedlnice 
11. Schválení přijetí dotace „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ 
12. Pověření shromáţdění starostů Sdruţení povodí Sedlnice zajištěním výběrového řízení na 

dodavatele projektu „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ 
13. Pověření shromáţdění starostů Sdruţení povodí Sedlnice podpisem veškerých smluv včetně 

jejich dodatků, které se týkají projektu „Protipovodňových opatření v povodí Sedlnice“ 
14. Informace starostky  
15. Usnesení 
16. Závěr. 

 
1. Ověření  zápisu  10. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 29. 5. 2012 
 

Předsedající informovala, ţe zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Martinem 
Pospěchem a Antonínem Kudělkou. Zápis byl vyloţen k nahlédnutí na obecním úřadu a 
nebyly proti němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení z  10. 
zasedání zastupitelstva. 
   
 

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

návrhová komise  -   předseda  Jiří Kudělka 
   další členové  David Bajer a Antonín Kudělka 
ověřovatelé zápisu - Petr Skalka a Jiří Honeš 
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 prodeje pozemků 

Starostka předloţila k projednání návrh prodeje pozemků, které jsou součástí místní 
komunikace. Jedná se o pozemky dle geometrického plánu parc.č. 1688/1, 1688/2, 1688/3, 
1688/4,  887/3, 887/4, 924/10, 858/3,  925/13, 925/21 a 925/20 k.ú. Rybí. Zákon 13/1997 
ukládá obcím povinnost místní komunikace vykupovat. Při schvalování rozpočtu na rok 2012 
se řeklo, ţe se vykoupí cesta směrem k Puntíku. Starostka proto nechala zpracovat odhadní 
cenu za předmětné pozemky. Dohodla se s většinovým majitelem pozemku panem Janem 
Melnarem, o tom ţe obci pozemek odprodá za odhadní cenu. Stejně tak jsem se dohodla i 
s většinou ostatních majitelů pozemků. Jestliţe se nepodaří odkoupit všechny vlastnické 
podíly, bude obec většinovým vlastníkem. 

 
Diskuse:    bez připomínek. 
 
Hlasování:  o koupi pozemků parc.č. 1688/1, 1688/2, 1688/3, 1688/4 

SJM: Vlkovič Petr a Vlkovičová Naděžda 
 

1/36 

Vlkovič Petr, Pod Bílou horou 2/945, 742 21 Kopřivnice 
  

Vlkovičová Naděžda, Pod Bílou horou 2/945, 742 21 Kopřivnice 
  

Kvita Petr, Kopec 46, 742 66 Štramberk 
 

1/36 

SJM: Lužný Radovan a Lužná Magda 
 

1/36 

Lužný Radovan, Rybí 369, 742 65 Rybí 
  

Lužná Magda, Rybí 369, 742 65 Rybí 
  

Melnar Jan, Rybí 21, 742 65 Rybí 
 

4/6 

Vaňková Ludmila, Pustá Polom 93, 747 69 Pustá Polom 
 

1/36 

Melnarová Olga, Slovanská 2/1219, 736 01 Havířov - Město 
 

1/6 

Kőttová Olga, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 
 

1/36 

Gogolová Pavla, Beskydská 231, 741 01 Nový Jičín - Žilina 
 

1/36 

pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0; 
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Dále o koupi pozemku parc.č. 887/3  

Melnar Jan, Rybí 21, 742 65 Rybí 
 

4/6 

Kvita Václav, Bezručova 22/421, 741 01 Nový Jičín 
 

1/36 

Kőttová Olga, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 
 

1/36 

Vaňková Ludmila, Pustá Polom 93, 747 69 Pustá Polom 
 

1/36 

Gogolová Pavla, Beskydská 231, 741 01 Nový Jičín - Ţilina 
 

1/36 

Melnarová Olga, Slovanská 2/1219, 736 01 Havířov - Město 
 

1/6 

Kvita Jaroslav, Riegrova 11/1943, 741 01 Nový Jičín 
 

1/36 

Kvita Petr, Kopec 46, 742 66 Štramberk 
 

1/36 

pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0; 

 
o koupi pozemku parc.č. 887/4 od Milana Rýdla, Rybí 249: pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0; 
 
o koupi pozemku parc.č. 924/10 od Pavlíny Klugové Rybí 208 a Petra Kvity Kopec 46, 
Štramberk: pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0; 
 
o koupi pozemku parc.č.  858/3 od Antonína Kohoutka Rybí č. 327: pro 13 – proti 0 – zdrţel 
se 0; 
 
o koupi pozemků parc.č. 925/21a 925/13 od Radovana Luţného a Magdy Luţné, Rybí 369: 
pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0; 
 
 
o koupi pozemku 925/20 kú Rybí od Petra Vlkoviče a Naděţdy Vlkovičové, Pod Bílou horou 
2/945, Kopřivnice: pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0; 
 
Všechny tyto pozemky budou odkoupeny za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, 
ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí 
uhradí kupující (tj obec): pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0; 
 
 

4. Revokace usnesení č. 170/10/2012 
 

Starostka sdělila, ţe na minulém zasedání zastupitelstva obce zastupitelé odhlasovali 
odkoupení pozemku parc.č. 1707/6 od paní Jiřiny Holubové, Rybí 183 a paní Zdenky 
Hrabové, bytem Pod Bílou Horou 939/14, Kopřivnice za odhadní cenu. Tento pozemek 
potřebuje obec ke stavbě chodníkového tělesa ve směru na Štramberk. Jelikoţ stanovená 
odhadní cena tohoto pozemku je 2.370 Kč a nepokrývá ani náklady spojené s dodatečným 
dědickým řízením, o které poţádaly paní Holubová a paní Hrabová na základě ţádosti obce, 
starostka navrhla, aby se usnesení z minulého zastupitelstva stáhlo – revokovalo a cena 
pozemku byla stanovena dohodou na 5.000 Kč. 
 
Diskuse:    bez připomínek. 
 
Hlasování: o revokaci usnesení č. 170/10/2012: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

5. Prodej pozemku 1707/6 
Starostka sdělila, ţe tento bod navazuje na bod předcházející. Proto se můţe přistoupit 
k hlasování. 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování:  o schválení odkoupení pozemku parc. č. 1707/6 o velikosti 77 m2 od paní Jiřiny 
Holubové bytem Rybí 183 a paní Zdenky Hrabové bytem Pod Bílou horou 939/14, Kopřivnice 
za dohodnutou cenu ve výši 5.000,- s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a 
návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
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6.      Rozpočtové opatření č. 6 
Starostka předala slovo předsedovi finančního výboru panu Jaromíru Markovi, aby přítomné 
seznámil s návrhem rozpočtového opatření. Jde o převedení financí určených k doplacení 
projektu splaškové kanalizace na provedení revizí stok jednotné kanalizace (viz příloha).  
 
Diskuse:  Marie Janečková dodala, ţe uţ rada obce vybrala firmu na revizi stok jednotné 
kanalizace. Částka 400.000 Kč bude dostačující. 
  
Hlasování: o schválení rozpočtového opatření č. 6: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

7.      Schválení smlouvy o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních 
 objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti 
 

Starostka předloţila ke schválení smlouvu o zabezpečení přeloţek inţenýrských sítí a změny 
stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti. Předmětem této smlouvy je 
provedení náhrady za zrušení původního objektu – komunikace umístěné  na parcelním čísle 
1664 a to převedením přeloţky místní komunikace v km 21,650 – 21, 900 vlevo kromě 
zatrubněných hospodářských sjezdů k nemovitostem parc. č. 659/4 a st. p. 223 v k.ú. Rybí 
do majetku obce. 
 
Diskuse:  bez připomínek 
 
Hlasování o schválení smlouvy o zabezpečení přeloţek inţenýrských sítí a změny 
stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti, jejímţ předmětem je nahrazení 
původního objektu novým objektem, který je ve schválené stavební dokumentaci označen 
jako SO 136 přeloţka  místní komunikace v km 21,650 – 21, 900 vlevo kromě zatrubněných 
hospodářských sjezdů k nemovitostem parc. č. 659/4 a st. p. 223 v k.ú. Rybí: pro 12 – proti 0 
– zdrţel se 1 (Petr Purmenský). 
 
 

8.      Schválení smlouvy o platbách neinvestičních nákladů škol 
Starostka předloţila ke schválení smlouvu o platbách neinvestičních nákladů škol mezi 
městem Novým Jičínem a obci Rybí. Z návrhu smlouvy vyplývá, ţe budeme v roce 2012 
platit 5.200 Kč za ţáky navštěvující ZŠ Komenského 66, 7.500,- Kč za ţáky Komenského 68, 
5.800,- Kč, za ţáky Tyršova 1 a 11.900,- Kč za ţáky Jubilejní 3. Za období leden – červen 
platíme 60% z částky za dojíţdějící ţáky a za období září – prosinec 40%. 
 
Diskuse:  bez připomínek.   

 
 Hlasování: o schválení smlouvy o platbách neinvestičních nákladů škol mezi městem 
 Novým Jičínem a obcí Rybí: pro 12 – proti 0 – zdrţel se 1. (Petr Purmenský) 
 

  
9.      Zpráva o hospodaření obce Rybí k 31.7.2012 

Starostka seznámila se zprávou o hospodaření obce Rybí za období 1.1. – 31.7.2012.(viz 
příloha) 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování:  kdo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Rybí za období 1.1. – 
31.7.2012: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

10.    Projednání závěrečného účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice 
Sdruţení povodí Sedlnice schválilo dne 22. 6. 2012 v souladu s §17 zákona 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů návrh závěrečného účtu DSO Sdruţení povodí 
Sedlnice za rok 2011. 
Poté starostka přečetla závěrečný účet DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011. 



 5 

 
Diskuse:  bez připomínek.  
 
Hlasování:  kdo bere na vědomí závěrečný účet DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011: 
pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

11.    Schválení přijetí dotace „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ 
Dne 3. 7. 2012 bylo vydáno MŢP rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování 
projektu v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí z prostředků Státního fondu 
ţivotního prostředí ČR na projekt Protipovodňová opatření obcí v povodí Sedlnice. Celkové 
způsobilé výdaje na projekt činí 8.704.806,- Kč, z toho zdroje ţadatele 870.481,- Kč, podpora 
FS (dotace) 7.310.855,- Kč, dotace SFŢP ČR 435.240,- Kč. 
Starostka sdělila, ţe z našeho rozpočtu půjde částka cca 180.000 Kč. 
 
Diskuse:  bez připomínek 
 
Hlasování:  o schválení přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního 
programu ţivotního prostředí z prostředků Státního fondu ţivotního prostředí ČR na akci 
„Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ pro příjemce podpory Sdruţení povodí 
Sedlnice, se sídlem Závišice 115, IČ 70237093, na které bylo vydáno rozhodnutí č. 
11091171-SFŢP: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

12.    Pověření shromáždění starostů Sdružení povodí Sedlnice zajištěním výběrového řízení 
na dodavatele projektu „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ 
Shromáţdění starostů Sdruţení povodí Sednice jako nejvyšší orgán navrhuje, aby jednotlivá 
zastupitelstva členských obcí pověřila shromáţdění starostů zajištěním výběrového řízení. 
Samotné výběrové řízení provede firma Envipartner, se kterou má Povodí na realizaci tohoto 
projektu uzavřenou smlouvu. Povodí však musí schválit zadávací podmínky, členy výběrové 
komise, výběr dodavatele dodávky, případně zrušit zakázku apod., takţe aby nemusela 
všechna tato rozhodnutí procházet přes jednotlivá zastupitelstva obcí, navrhujeme pověřit 
shromáţdění starostů řízením veřejné zakázky. V další části realizace projektu se uvidí, jestli 
bude potřeba nějakého dalšího pověření. 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování:  o oprávnění shromáţdění starostů DSO Sdruţení povodí Sedlnice realizovat 
veřejnou zakázku na projekt „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ schváleným pod 
číslem rozhodnutí 11091171-SFŢP:  pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

13.   Pověření shromáždění starostů Sdružení povodí Sedlnice podpisem veškerých smluv 
včetně jejich dodatků, které se týkají projektu „Protipovodňová opatření v povodí 
Sedlnice“ 
Starostka sdělila, ţe shromáţdění starostů Sdruţení povodí Sedlnice jako nejvyšší orgán 
navrhuje, aby jednotlivá zastupitelstva členských obcí pověřila shromáţdění starostů uzavírat 
smlouvy spojené s realizací projektu „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“, aby ke 
kaţdé smlouvě nemusela být vţdy svolávána zastupitelstva obcí. Jde o smlouvu 
s technickým dozorem dodávky, SOD s realizační firmou, případně dodatky vícepráce, 
méněpráce. 
 
Diskuse:  bez připomínek 
 
Hlasování:  o oprávnění shromáţdění starostů DSO Sdruţení povodí Sedlnice 
projednáváním a podpisem všech smluv včetně dodatků, které se týkají projektu 
„Protipovodňových opatření v povodí Sedlnice“ schváleným pod číslem usnesení 11091171-
SFŢP:  pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0. 
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14.    Informace starostky  
Starostka přečetla dopis z garančního fondu obchodníků s cennými papíry, ve kterém 
informují obec, ţe byli obţalovaní managementu Private Investors a.s. Dušan Tejkal, Petr 
Kukla a Daniel Papoušek uznáni vinnými trestným činem porušování povinnosti při správě 
cizího majetku, byl jim uloţen trest odnětí svobody v délce 3 let a 6 měsíců a zákaz činnosti 
a dále bylo uloţeno zaplatit obci Rybí celou poţadovanou částku 195.917,75 Kč. 
Dále starostka informovala, ţe dne 4.10.2012 bude veřejné projednávání Změny č. 4 
územního plánu obce Rybí v Besedě. 
Petr Purmenský se zeptal na opravy dětského hřiště u minihřiště, kdyby to opravili fotbalisti 
svépomocí, jestli by obec poskytla trámky na opravu. Pak ještě sdělil, ţe pan Klug chce 
provozovat na  minihřišti  minibike. Jestli by obec svolila, aby se provozovaly o sobotách 
tréninky. Děti se učí drţet rovnováhu. Starostka odpověděla, ať si dá pan Klug na radu 
ţádost. 
 
 

15. Usnesení 
Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení  a vyhlásila 
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Jiří Kudělka přečetl znění usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

16. 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:  ________________       ________________ 
            Petr Skalka              Jiří Honeš 
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U S N E S E N Í 
 
11.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             5. 9. 2012 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

 
174. schvaluje program  11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;            (13-0-0) 
 
175. schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;              (13-0-0) 

 
176. schvaluje návrhovou komisi ve sloţení:  Jiří Kudělka (předseda),                            (13-0-0) 

   David Bajer a Antonín Kudělka 

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

 
177. bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 

29.5.2012;                         (13-0-0) 
 
178. schvaluje odkup pozemků parcelní číslo 1688/1,1688/2, 1688/3, 1688/4 od 

SJM: Vlkovič Petr a Vlkovičová Naděţda 
 

1/36 

Vlkovič Petr, Pod Bílou horou 2/945, 742 21 Kopřivnice 
  

Vlkovičová Naděţda, Pod Bílou horou 2/945, 742 21 Kopřivnice 
  

Kvita Petr, Kopec 46, 742 66 Štramberk 
 

1/36 

SJM: Luţný Radovan a Luţná Magda 
 

1/36 

Luţný Radovan, Rybí 369, 742 65 Rybí 
  

Luţná Magda, Rybí 369, 742 65 Rybí 
  

Melnar Jan, Rybí 21, 742 65 Rybí 
 

4/6 

Vaňková Ludmila, Pustá Polom 93, 747 69 Pustá Polom 
 

1/36 

Melnarová Olga, Slovanská 2/1219, 736 01 Havířov - Město 
 

1/6 

Kőttová Olga, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 
 

1/36 

Gogolová Pavla, Beskydská 231, 741 01 Nový Jičín - Ţilina 
 

1/36 

A to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a 
návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující;                  (13-0-0) 

                  
  
179. schvaluje      odkup pozemku parc.č. 887/3 o výměře 115 m

2
 od  

Melnar Jan, Rybí 21, 742 65 Rybí 
 

4/6 

Kvita Václav, Bezručova 22/421, 741 01 Nový Jičín 
 

1/36 

Kőttová Olga, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 
 

1/36 

Vaňková Ludmila, Pustá Polom 93, 747 69 Pustá Polom 
 

1/36 

Gogolová Pavla, Beskydská 231, 741 01 Nový Jičín - Žilina 
 

1/36 

Melnarová Olga, Slovanská 2/1219, 736 01 Havířov - Město 
 

1/6 

Kvita Jaroslav, Riegrova 11/1943, 741 01 Nový Jičín 
 

1/36 

Kvita Petr, Kopec 46, 742 66 Štramberk 
 

1/36 

A to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a 
návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující;               (13-0-0) 
          

180. schvaluje  odkup pozemku parc.č. 887/4 o výměře 90 m
2
 od Milana Rýdla, Rybí 249 a to za 

cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a 
návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující;                    (13-0-0) 

   
181. schvaluje odkup pozemku parc.č. 924/10 o výměře 76 m

2
 od Pavlíny Klugové, bytem Rybí 208 

a Petra Kvity, bytem Kopec 46, Štramberk a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe 
náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující; 

                           (13-0-0) 
 
182. schvaluje odkup pozemku parc.č. 858/3 o výměře 31 m

2
 od pana Antonína Kohoutka, Rybí č. 

 327 a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe náklady spojené se znaleckým 
 posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující;                         (13-0-0) 

 
183. schvaluje odkup pozemků parc.č. 925/21 o výměře 30 m

2
 a 925/13 o výměře 40 m

2
 od 

 manţelů Radovana Luţného a Magdy Luţné, Rybí 369 a to za cenu stanovenou znaleckým 
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 posudkem s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru 
 nemovitostí hradí kupující;                       (13-0-0) 

 
184. schvaluje   odkup pozemků parc.č. 925/20 o výměře 61 m

2
 od manţelů Petra Vlkoviče a Naděţdy 

 Vlkovičové, Pod Bílou horou 2/945, Kopřivnice a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, 
 ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí 
 kupující;                        (13-0-0) 

         
185. revokuje usnesení č. 170/10/2012 – tj. 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;                        (13-0-0)

    
186. 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 dohodnutou cenu ve výši 
5.000,- s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru 
nemovitostí hradí kupující;                      (13-0-0) 

 
187. schvaluje  rozpočtové opatření č.6;                     (13-0-0) 
 
188. schvaluje  smlouvu o zabezpečení přeloţek inţenýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu 

vyvolané investiční činnosti, jejímţ předmětem je nahrazení původního objektu novým objektem, 
který je ve schválené stavební dokumentaci označen jako SO 136 přeloţka  místní komunikace v km 
21,650 – 21, 900 vlevo kromě zatrubněných hospodářských sjezdů k nemovitostem parc. č. 659/4 a 
st. p. 223 v k.ú. Rybí;                      (12-0-1) 

 
189. schvaluje   smlouvu o platbách neinvestičních nákladů škol mezi Městem Novým Jičínem a Obcí 
 Rybí;                         (12-0-1) 
 
190. bere na vědomí   zprávu o hospodaření obce Rybí za období 1. 1. – 31. 7. 2012;              (13-0-0) 
 
191. bere na vědomí   závěrečný účet DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011;                (13-0-0) 
 
192. schvaluje  přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu ţivotního 
 prostředí z prostředků Státního fondu ţivotního prostředí ČR na akci „Protipovodňová opatření 
 v povodí Sedlnice“ pro příjemce podpory Sdruţení povodí Sedlnice, se sídlem Závišice 115, IČ 
 70237093, na které bylo vydáno rozhodnutí č. 11091171-SFŢP;                  (13-0-0) 
 
193. opravňuje   shromáţdění starostů DSO Sdruţení povodí Sedlnice realizovat veřejnou zakázku na 
 projekt „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ schváleným pod číslem rozhodnutí 11091171-
 SFŢP;                         (13-0-0) 
 
194. opravňuje  shromáţdění starostů DSO Sdruţení povodí Sedlnice projednáváním a podpisem všech 
 smluv včetně dodatků, které se týkají projektu „Protipovodňových opatření v povodí Sedlnice“ 
 schváleným pod číslem usnesení 11091171-SFŢP;                (13-0-0) 
 
195. bere na vědomí  informace starostky.                    (13-0-0) 

 
 
 
 
     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


