
Z Á P I S 
 
9.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne           15. 2. 2012 
Přítomno  : 13 (omluvili se: Martin Lapčík a Pavel Kotek)  
Občanů  : 8 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:10 hod. 
Čas ukončení  : 20:20 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 Lapčík a Pavel Kotek. 
 
Předsedající následně předloţil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.1.2012 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Schválení rozpočtu na rok 2012 
4. Volba člena rady a předsedy kontrolního výboru 
5. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti ASOMPO a.s. 
6. Zavedení pořádání „Dne obce“ 
7. Projednání ochrany ovzduší 
8. Projednání ţádosti manţelů Moravcových 
9. Informace starostky 
10. Usnesení 
11. Závěr. 

 
Poté předsedající podala návrh na doplnění programu o body: 
 
- Rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2012 
- Revizní zpráva DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění.  
Nikdo se nepřihlásil. 
 
Hlasování o návrhu na doplnění programu zasedání o navrţené body: 
 pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
Hlasování o celém programu 9. zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění: 
 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 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.1.2012 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Schválení rozpočtu na rok 2012 
4. Volba člena rady a předsedy kontrolního výboru 
5. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti ASOMPO a.s. 
6. Zavedení pořádání „Dne obce“ 
7. Projednání ochrany ovzduší 
8. Projednání ţádosti manţelů Moravcových 
9. Rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2012 
10. Revizní zpráva DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011 
11. Informace starostky 
12. Usnesení 
13. Závěr. 
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1. Ověření  zápisu  8. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 12. 1. 2012 
 

Předsedající informovala, ţe zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Jaromírem 
Markem a Petrem Skalkou. Zápis byl vyloţen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly proti 
němu podány námitky. Poté Bc. Jaromír Havrlant přečetl usnesení z  8. zasedání 
zastupitelstva. 
   
 

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

návrhová komise  -   předseda  Bc. Jaromír Havrlant 
   další členové  Ing. Jiří Kudělka a Martin Pospěch 
ověřovatelé zápisu - Petr Purmenský 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. Schválení rozpočtu na rok 2012 

Starostka předloţila k projednání návrh rozpočtu na rok 2012. S jeho sestavováním se 
seznámili zastupitelé na pracovní poradě, kde měli moţnost ještě navrhovat, případně 
upravovat další investice. Poté poţádala předsedu finančního výboru pana Jaromíra Marka, 
aby přítomné seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2012.  
 
Diskuse:    Martin Pospěch za sociální komisi poţádal o částku 10.000 Kč na pořádání akcí 
sociální komise. 
Pavel Lichnovský měl dotaz na poloţku kanalizace 300.000 Kč, jestli je uţ projekt celý 
dodělaný. 
Marie Janečková odpověděla, ţe projekt je hotov, pouze není zaplacen. Aţ se dokončí 
projekt v Závišicích, pak jej obec doplatí.  
Další dotaz pana Pavla Lichnovského se týkal poloţky radary 113.000 Kč.  
Starostka odpověděla, ţe výběrové řízení na radary uţ proběhlo. Budeme mít radary i 
s kamerami a se záblesky. 
Pavel Lichnovský se dotazoval na poloţku protipovodňové opatření.  
Starostka odpověděla, ţe se jedná o bezdrátový rozhlas a sráţkoměr v rámci spolupráce 
s DSO Sdruţení povodí Sedlnice. 
 
Hlasování: o schválení rozpočtu obce pro rok 2012:  pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0. 
 
 

4. Volba člena rady a předsedy kontrolního výboru 
Starostka sdělila, ţe pan Petr Purmenský předloţil ţádost o uvolnění z funkce předsedy 
kontrolního výboru a člena rady obce a to k 29.2.2012. Důvodem je jeho pracovní vytíţení. 
Starostka navrhla, aby se při volbě nových orgánů obce zastupitelé řídili jednacím řádem 
ustavujícího zastupitelstva a navrhla tříčlennou volební komisi. Vznesla dotaz, jestli má 
někdo jiný návrh. Nikdo se nepřihlásil. 
Hlasování: aby se zastupitelstvo při volbě orgánů obce řídilo jednacím řádem ustavujícího 
zastupitelstva a aby komise pracovala jako tříčlenná: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
Starostka navrhla na předsedu volební komise pana Antonína Kudělku a vznesla dotaz, jestli 
se svou kandidaturou souhlasí. Ten souhlasil. 
Hlasování: aby předsedou volební komise byl zvolen pan Antonín Kudělka: pro 13 – proti 0 – 
zdrţelo se 0. 
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Poté starostka navrhla na členy volební komise paní Alenu Kvitovou a pana Pavla 
Lichnovského a vznesla dotaz, jestli se svou kandidaturou souhlasí. Také souhlasili. 
Hlasování: aby členové volební komise byli Alena Kvitová a Pavel Lichnovský: pro 13 – proti 
0 – zdrţelo se 0. 
 
Poté starostka předala slovo panu Antonínu Kudělkovi, aby se ujal voleb a podle ustavujícího 
jednacího  řádu navrhl způsob voleb. Předseda volební komise navrhl způsob voleb veřejně 
– tj. zvednutím ruky. 
Hlasování: o veřejném způsobu voleb: pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
Volba člena rady obce: 
V souladu s volebním řádem vyzval zástupce jednotlivých stran k podání návrhu na 
kandidáta na člena rady obce 
a) zástupce volební strany KDU: navrhli pana Petra Skalku 
b) zástupce sdruţení nezávislých kandidátů Rybí: navrhli pana Petra Skalku 
c) zástupce volební strany ODS: navrhli pana Martina Pospěcha 
Petr Skalka i Martin Pospěch souhlasili se svou kandidaturou na funkci člena rady obce. 
Hlasování:  aby na člena rady obce byl zvolen Martin Pospěch: pro 2 – proti 6 – zdrţelo se 5. 
aby na člena rady obce byl zvolen Petr Skalka: pro 10 – proti 2 – zdrţel se 1. 
 
Volba předsedy kontrolního výboru: 
V souladu s volebním řádem vyzval zástupce jednotlivých stran k podání návrhu na 
kandidáta na předsedu kontrolního výboru 
a) zástupce volební strany KDU: navrhli pana Petra Skalku 
b) zástupce sdruţení nezávislých kandidátů Rybí: navrhli pana Petra Skalku 
c) zástupce volební strany ODS: nenavrhli ţádného kandidáta 
Petr Skalka souhlasil se svou kandidaturou na funkci předsedy kontrolního výboru. 
Hlasování:  aby na předsedu kontrolního výboru byl zvolen Petr Skalka: pro 10 – proti 1 – 
zdrţel se 2. 
 
Petr Skalka pro neslučitelnost vykonávání funkce člena finančního výboru a předsedy 
kontrolního výboru obce odstoupil z funkce člena finančního výboru a podal návrh na vloţení 
další části bodu jednání zastupitelstva a to na volbu člena finančního výboru. 
Zastupitelé souhlasili: pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0. 
 
Volba člena finančního výboru: 
V souladu s volebním řádem vyzval zástupce jednotlivých stran k podání návrhu na 
kandidáta na člena finančního výboru 
a) zástupce volební strany KDU: bez návrhu 
b) zástupce sdruţení nezávislých kandidátů Rybí: navrhli pana Petra Purmenského 
c) zástupce volební strany ODS: nenavrhli ţádného kandidáta 
Petr Purmenský souhlasil se svou kandidaturou na funkci člena finančního výboru. 
Hlasování:  aby na člena finančního výboru byl zvolen Petr Purmenský: pro 11 – proti 0 – 
zdrţeli se 2. 
 
 

5. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti ASOMPO a.s. 
Starostka sdělila, ţe dne 31.5.2012 se uskuteční valná hromada akciové společnosti 
ASOMPO. Obec Rybí je akcionářem této společnosti.  
Asompo je především společností, která se zabývá uskladňováním odpadu, má i malou 
elektrárnu, která ze skládkového plynu vyrábí el. energii, část vyuţívá na provoz budovy, 
zbytek dodává do sítě. Z odpadního tepla vytápí budovu společnosti a zřídilo si také sušárnu 
dřeva. Provozuje kompostárnu na zpracování technického kompostu. 
Úkolem zastupitelstva je schválit zástupce obce na tuto valnou hromadu, který bude obec  
jako akcionáře zastupovat pro výkon všech práv. Obec Rybí vlastní 8 ks/10.000 Kč, 3 ks 
/100.000 Kč a 5 ks/1.000 Kč akcií. Tyto akcie uplatňujeme společně se svozovou oblastí 
(Veřovice. Ţenklava, Mořkov, Hodslavice, Hostašovice, Štramberk, Ţivotice). Tak máme 
k dispozici asi 15% podíl. Největším akcionářem je Nový Jičín, který vlastní 25%.  
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Starostka navrhla, aby zastupitelstvo delegovalo na valné hromady ji a jako zástupce pana 
Martina Lapčíka a to s platností do 1.9.2014. 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování:  aby  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, byla delegována jako 
zástupce obce pro výkon všech práv  akcionáře paní Marii Janečková, 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 1.9.2014 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 
pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

6.      Zavedení pořádání „Dne obce“ 
Předsedající předala slovo předkladateli návrhu Pavlovi Lichnovskému, který přítomné 
seznámil se svým záměrem pořádat v obci od roku 2013 „Den obce“. 
 
Diskuse:  Petr Skalka: „Proč se diskutuje na tomto zastupitelstvu o bodu pro rok 2013. První 
by se mělo udělat sezení se sloţkama obce, jestli by se chtěly vůbec do projektu zapojit.“ 
Pavel Lichnovský: „Chci mít názor zastupitelů!“ 
Petr Skalka podal protinávrh, aby se rozhodlo o pořádání „Dne obce“ aţ po jednání se 
sloţkama. 
Marie Janečková: „Bez spolupráce sloţek nejsme schopni Den obce zorganizovat.  
Petr Skalka: vznesl dotaz na Pavla Lichnovského, kde si představuje uspořádat ten „Den 
obce“. 
Pavel Lichnovský: Na sokolovně. 
Petr Skalka: „Je problém v tom, ţe od 1.1.2012 sokolovnu uţ nemáme ani v pronájmu od 
České obce sokolské. Proto je zbytečné dnes hlasovat o pořádání takové akce, kdyţ není 
nic jasné.“ 
Martin Pospěch: „Mohli bychom počkat aţ do rozhodnutí České obce sokolské o budoucnosti 
sokolovny a pak na nejbliţším zastupitelstvu o „Dni obce“ jednat.  
Hlasování: o odloţení návrhu pořádání Dne obce aţ do rozhodnutí České obce sokolské o 
vlastnictví sokolovny a pak na nejbliţším zastupitelstvu o „Dni obce“ jednat: pro 13 – proti 0 – 
zdrţelo se 0. 
 
 

7.      Projednání ochrany ovzduší 
Starostka sdělila, ţe na minulém zastupitelstvu informovala o tom, ţe ţádost o pořízení 
mobilní kompostárny byla zamítnutá. Pořízením této kompostárny jsme chtěli řešit likvidaci 
biomasy především ze zahrad a veřejných prostranství obce. Tím by se řešil i zákaz pálení 
listí na zahradách.  
Moţnosti: 
1. můţeme si podat ţádost znovu, s tím, ţe uzavřeme smlouvu o spolupráci ještě s další 
obcí (kromě Závišic) a dále pak smlouvu se zemědělcem o pouţití kompostu na svých 
pozemcích 
2. můţeme zvýšit počet kontejnerů a odváţet bioodpad od fa Asompo a.s. na náklady obce. 
Upozornila však, ţe obce, které mají kontejnerů několikanásobně více neţ Rybí, mají stále 
kontejnerů nedostatek (záleţí tedy na zastupitelstvu, kolik je ochotno vloţit finančních 
prostředků do odvozu biomasy ze zahrad) 
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3. obec zajistí občanům, aby biomasu mohli odváţet ze svých zahrad individuálně, pomocí 
ţetonů.  

 TS Nový Jičín, připravují nabídku svozu biomasy 

 Fa OZO Ostrava vyváţí biomasu ve 240 l nádobách za 95 Kč + DPH 

 Asompo a.s. vyváţí pouze ve velkých kontejnerech jako sluţbu pro obce, ne pro občany 

 Fa Sita CZ a.s. provozuje kompostárnu v Příboře, je přístupná jednání o svozu popelnic 
 
Pokud bude fungovat některá z variant, starostka navrhla k projednání a schválení OZV 
omezující pálení biomasy na zahradách. 
 
Poté předala slovo Pavlu Lichnovskému k projednání jeho návrhu (viz příloha). 
Pavel Lichnovský neměl více ochraně ovzduší. 
 
Diskuse:  Petr Purmenský: sdělil, ţe i kdyţ bydlí na dolním konci obce, kde se valí dým 
nejvíce, nemyslí si, ţe pálení listí je něco špatného. Listí je povoleno pálit suché, aby se 
spálili škůdci. Zákon říká, ţe se nesmí pálit ale plasty. „Pavle, ty pořád úkoluješ radu, ať něco 
vymyslí“ 
Pavel Lichnovský: „Majka uţ řekla, ţe v tomto problému uţ podnikli kroky.“ 
Marie Janečková: „Kroky podnikáme uţ 2 roky.“ 
 
Hlasování, aby se ţádost na pořízení kompostárny uţ znovu nepodávala: pro 11 – proti 0 – 
zdrţeli se 2. 
 
 

8.      Projednání žádosti manželů Moravcových 
Starostka sdělila, ţe zastupitelé ve svých materiálech obdrţeli dopis manţelů Moravcových, 
ve kterém ţádají zastupitelstvo o zabezpečení ochrany osob a jejich majetku v době konání 
Valašské rally  v měsíci březnu 2012. Celý dopis přečetla a vyzvala zastupitele k návrhům. 
 
Diskuse:  Martin Pospěch navrhl napsat dopis manţelům Moravcovým ve znění: 

 

Vzhledem k tomu, že Obec Rybí není pořadatelem motoristického podniku Valašská 

Rally, ale pouze povolila její konání v katastru obce, nepřísluší ji zabezpečovat průběh a 

bezpečnost soutěže. 

Bezpečnost dle zákona zabezpečuje pořadatel akce. 

Obec požádala organizátory, aby zmíněné lokalitě věnovali přednostně zvýšenou 

pozornost. 

Zastupitelstvo Vám pro Vaši bezpečnost může pouze doporučit, abyste dbali pokynů 

pořadatelů. 

 
 Hlasování: o návrhu Martina Pospěcha a znění dopisu: pro 13 – proti 0 – zdrţel se 0.  
 
 
 
9.      Rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2012 

Starostka sdělila, ţe na pracovní poradě zastupitelé obdrţeli schválený rozpočet DSO 
Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2012. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce od 2.12.2011 
do 22.12.2011. Poté přečetla rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice i pro přítomné 
občany. 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování:  kdo bere na vědomí rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2012: pro 
13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
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10.    Revizní zpráva DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2011 
Starostka přečetla zprávu revizní komise DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011 ze dne 
22.12.2011. (viz příloha) 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování:  kdo bere na vědomí revizní zprávu DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011: 
pro 13 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

11.    Informace starostky 
Starostka informovala, ţe na příští zastupitelstvo připravíme návrh jednacího řádu 
zastupitelstva, ve kterém se upraví část o tom, kdy se občané mohou zúčastnit diskuze, 
protoţe z nynějšího to není jasné. 
Starostka poděkovala panu Petrovi Skalkovi za údrţbu minihřiště. 
Petr Purmenský informoval, ţe dostal informaci z České obce sokolské z Prahy, ţe v sobotu 
18.2. budou projednávat na zasedání naši sokolovnu. 
Petr Skalka se dotazoval Pavla Lichnovského, kolik stála akce „Do besedy na besedu“ a jaká 
byla účast? 
Pavel Lichnovský: „Stála 25.000 Kč a přišlo asi 100 lidí. “ 
Petr Skalka: „Tak proč se aspoň nevybíralo vstupné?“ 
Pavel Lichnovský: „Na komisi se nenavrhlo a lidé přispěli ve formě tomboly.“ 
Marie Janečková: „Taky jsem si myslela, ţe se mělo vstupné vybírat, aspoň dobrovolné.“ 
 
 

12. Usnesení 
Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení  a vyhlásila 
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Jaromír Havrlant přečetl znění usnesení 9. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

13. 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:  ________________       ________________ 
            Jiří Honeš             Petr Purmenský 
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U S N E S E N Í 
 
9.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             15. 2. 2012 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

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

- Rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2012 
- Revizní zpráva DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011 

 
135. schvaluje  program 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (13-0-0) 

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

  
137. schvaluje  
 návrhovou komisi ve sloţení: Bc. Jaromír Havrlant (předseda),                              (13-0-0) 

 Ing. Jiří Kudělka a Martin Pospěch 

ověřovatele zápisu: Petr Purmenský a Jiří Honeš 
zapisovatelku: Jana Marková 

 
138. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 12.1.2012; 
                                        (13-0-0) 
                                

139. schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2012 - schodkový se 
zapojením finančních prostředků z loňského roku : 

 příjmy:    8.530.281 Kč 
 financování:    2.710.000 Kč 
 výdaje:  11.240.281 Kč;                   (13-0-0) 

 
 

 140. volí   v souladu se schváleným jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce tříčlennou 
 volební komisi ve sloţení: předseda  Antonín Kudělka 

     a další členové              Alena Kvitová a Pavel Lichnovský       (13-0-0) 

 

 
141. schvaluje v souladu s jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce způsob volby 

člena rady obce a předsedy kontrolního výboru – veřejným hlasováním,   

 a dále jeho volební řád včetně jeho doplnění;                                 (13-0-0) 

 

142. volí podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s volebním řádem pro období 2012 
– 2014 člena rady pana Petra Skalku, nar. 13.11.1968, Rybí 289;                                    (10-2-1) 

 
143. volí  pro období 2012 – 2014 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích: 
 předsedu kontrolního výboru pana Petra Skalku;                                      (10-1-2)

         

144. volí  pro volební období 2012 – 2014 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích: 
 člena finančního výboru  pana Petra Purmenského;                                      (11-0-2) 

 
145. 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 1.9.2014 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;                                            (13-0-0)       
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146. schvaluje odloţení návrhu o pořádání Dne obce aţ po odkoupení areálu a budovy sokolovny na 
nejbliţší jednání zastupitelstva obce;                          (13-0-0)       

 
147.  schvaluje  nepodávat znovu ţádost na pořízení kompostárny v rámci OPŢP;                      (11-0-2)       
 
148. schvaluje zaslání dopisu manţelům Moravcovým ve znění dle návrhu zastupitele Martina 

Pospěcha;                            (13-0-0)       
 
149. bere na vědomí   rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2012;                     (13-0-0)       
 
150. bere na vědomí  revizní zprávu DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011 ze dne 22.12.2011; 
                                                            (13-0-0)       
 
151. bere na vědomí  informace starostky.                          (13-0-0)       
 
 
 
 

 
     ____________________     __________________________ 
        Marie Janečková                    Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


