
 Z Á P I S 
 
15.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne            3. 6. 2013 
Přítomno  : 11 (omluvili se: Petr Purmenský, Libor Sopuch, Alena Kvitová a Petr Skalka)  
Občanů  : 10 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:03 hod. 
Čas ukončení  : 20:48 hod. 
Předsedající  : Marie Janečková, starostka 
 
 Předsedající přivítala členy zastupitelstva obce a přítomné občany a sdělila, že informace                       
o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu řádně a včas v souladu 
s ustanovením § 93 zákona o obcích. Dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 11 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvili Petr Skalka (přijde později), Petr Purmenský, Alena Kvitová a Libor Sopuch. 
 
Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  25.3.2013 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Schválení závěrečného účtu obce 
4. Schválení účetní závěrky 
5. Schválení výsledku hospodaření MŠ a ZŠ 
6. Rozpočtové opatření 
7. Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku obce k 31.12.2012 
8. Majetkoprávní záležitosti 
9. Schválení smlouvy o úvěru 
10. Projednání žádosti o poskytnutí dotace ČOV 
11. Pastelkovné a pohřebné 
12. Informace starostky 
13. Závěr. 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění. Nikdo se nepřihlásil.  
Hlasování o celém programu 15. zasedání zastupitelstva: 
pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť:  
pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 

1. Ověření zápisu 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  25.3.2013 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Schválení závěrečného účtu obce 
4. Schválení účetní závěrky 
5. Schválení výsledku hospodaření MŠ a ZŠ 
6. Rozpočtové opatření č. 5 
7. Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku obce k 31.12.2012 
8. Majetkoprávní záležitosti 
9. Schválení smlouvy o úvěru 
10. Projednání žádosti o poskytnutí dotace ČOV 
11. Pastelkovné a pohřebné 
12. Informace starostky 
13. Usnesení a závěr. 

 
1. Ověření  zápisu  14. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 25.3.2013 

Předsedající informovala, že zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Antonínem 
Kudělkou a Jaromírem Havrlantem. Zápis byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a 
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nebyly proti němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení ze 14. 
zasedání zastupitelstva. 
 

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

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

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 
 Hlasování:  pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 
3. Schválení závěrečného účtu obce 
 

Starostka předložila v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ke 
schválení závěrečný účet obce, který byl zpracován dle zákona 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a elektronické 
úřední desce na webových stránkách obce. Byl vystaven k nahlédnutí na obecním úřadě. 
Zastupitelé jej obdrželi ve svých materiálech. 
Poté paní Jaroslava Honešová vysvětlila z čeho se závěrečný účet skládá. 
 
Diskuse:    bez diskuze 
 
Hlasování:  o tom, kdo schvaluje v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) a v souladu s §17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů) závěrečný účet obce Rybí za rok 2012 a to bez 
výhrad: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

4. Schválení účetní závěrky 
 

Starostka přeložila v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s vyhláškou 
č. 563/1991 o účetnictví ke schválení účetní závěrku obce k rozvahovému dni 31.12.2012. 
Součástí této sestavy je Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha. 
 
Diskuse:    bez připomínek. 
 
Hlasování: o schválení v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a 
vyhláškou 563/1991 o účetnictví účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012: 
pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

5. Schválení výsledku hospodaření MŠ a ZŠ 
 

a) Starostka předložila v souladu s § 30 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů) ke schválení výsledek 
hospodaření Základní školy Adolfa Zábranského Rybí, příspěvkové organizace za rok 2012. 
Přehled o hospodaření obdrželi zastupitelé ve svých materiálech. 
 
Diskuse:  Pavel Lichnovský se dotazoval, kolik dává obec škole financí. 
Starostka odpověděla, že v rozpočtu bylo schváleno 500.000 Kč. 
Paní ředitelka ZŠ Hana Frydrychová seznámila přítomné se soupisem nákupů nad 3.000 Kč 
za rok 2012.  
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Hlasování:  o schválení v souladu s § 30 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů) výsledku hospodaření Základní školy 
Adolfa Zábranského Rybí, příspěvkové organizace za rok 2012 a souhlasu s převodem 
finančních prostředků ve výši 28.512,71 Kč do rezervního fondu: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 
0. 
 
b) Starostka předložila v souladu s § 30 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů) ke schválení výsledek 
hospodaření Mateřské školy Rybí, příspěvkové organizace za rok 2012. Přehled o 
hospodaření obdrželi zastupitelé ve svých materiálech. 
 
Diskuse:  Jaroslava Honešová sdělila, že mateřské školce bylo v rozpočtu schváleno 
400.000 Kč. Dále vysvětlila, z čeho se skládá částka cca 600.000 Kč a soupis nákupů do 
školky a školní jídelny. 
 
Hlasování:  o schválení v souladu s § 30 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů) výsledku hospodaření Mateřské školy 
Rybí, příspěvkové organizace za rok 2012 a souhlasu s převodem finančních prostředků ve 
výši 6.399 Kč do rezervního fondu: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

6.      Rozpočtové opatření č. 5   
 

Starostka předala slovo panu Jaromíru Markovi, aby přítomné seznámil s rozpočtovým 
opatřením č.5. 
 
Diskuse: Martin Pospěch se dotazoval, jestli zaměstnanci, kteří jsou od úřadu práce jsou 
občany obce. 
Starostka odpověděla, že ano. Jsou to Jan Purmenský, Karel Křížek a Václav Valušek. Od 
začátku března u nás pracují. 
Martin Pospěch se ještě ptal, co dělají, když prší. 
Starostka odpověděla, že např. natírají židle do školní družiny, v Besedě u skautské 
klubovny dělali podlahy a omítky atd. Když je lepší počasí, tak jsou v lese, sečou trávu po 
obci, zametají chodníky atd.  
Pavel Lichnovský se dotazoval, kdy se vymalují zastávky.  
Starostka odpověděla, že v příštím školním roce. 
Pavel Lichnovský se ptal, jestli to bude ještě před poutí. 
Starostka odpověděla, že se musíme domluvit se školou. 
   
Hlasování: o schválení rozpočtového opatření č. 5 ve znění, tak jak je přednesl předseda 
finančního výboru Jaromír Marek: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 

7.      Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku obce k 31.12.2012   
 

Starostka sdělila, že zprávu inventarizační komise obdrželi zastupitelé ve svých materiálech. 
Poté požádala předsedu inventarizační komise pana Jaromíra Havrlanta, aby přečetl tuto 
zprávu.  
 
Diskuse: Pavel Lichnovský se zeptal, proč se předkládá inventarizace až v červnu, když byla 
udělána k 31.1.2013 a od té doby byly už 2 zastupitelstva.  
Jaroslava Honešová odpověděla, že dokladová inventura je k 15.2.2013. Zpráva 
inventarizační komise se nemusí předkládat zastupitelstvu, v zákoně to není určeno do kdy a 
jestli vůbec to předkládat. Bere se jen na vědomí. Je to pro zastupitele jen pro informaci. 
   
Hlasování: o vzetí zprávy inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Rybí za rok 
2012 na vědomí: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
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Dostavil se pan Petr Skalka (v 18:56). Od téhle chvíle je přítomno 12 členů zastupitelstva. 
 

8.       Majetkoprávní záležitosti 
 

a) prodej pozemku parcelní číslo 186/4 o výměře 226 m2 a parcele 186/6 o výměře 52 
m2 k.ú. Rybí. 
Starostka sdělila, že záměr o prodeji těchto pozemků byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
128/2000 Sb., vyvěšen na úřední desce OÚ Rybí. O tyto pozemky projevil zájem Vít Melčák 
bytem Rybí 128, který sousedí s těmito pozemky a mnoho let se o tyto pozemky stará. 
Kromě toho pan Vít Melčák navrhuje obci prodej části parcely č. 77/2, na které je umístěna 
místní komunikace 32 c. Starostka navrhuje přistoupit na tento návrh a koupit pozemek pod 
místní komunikací 32 c po geometrickém zaměření.  
Dále navrhuje prodat pozemky parcelní číslo 186/4 o výměře 226 m2 a parcele 186/6 o 
výměře 52 m2 k.ú. Rybí panu Vítovi Melčákovi, s tím, že pozemky budou prodány za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, dále obec uhradí geometrické zaměření nově vzniklé 
parcely na pozemku parcelní číslo 77/2, obec a žadatel uhradí náklady za pořízení 
znaleckého posudku 50% na 50%. Každá strana uhradí náklady spojené se vkladem na 
katastrálním úřadě spojené s nově nabytým pozemkem. 
 
Diskuse:    bez připomínek. 

 
Hlasování: o schválení, aby pozemky parc.č. 186/4 o výměře 226 m2 a 186/6 o výměře 52 m2 
byly prodány panu Vítovi Melčákovi, bytem Rybí 128 za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem s tím, že náklady na pořízení znaleckého posudku a náklady spojené s návrhem 
vkladu do katastru nemovitostí uhradí žadatel: pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
Hlasování: o schválení, aby část pozemku pod místní komunikací 32c byla odkoupena od 
pana Víta Melčáka za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že obec uhradí 
geometrické zaměření nově vzniklé parcely, znalecký posudek a náklady spojené se 
vkladem do katastru nemovitostí: pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
b) prodej pozemku 747/4 o výměře 1088 m2 k.ú Rybí 
Starostka sdělila, že záměr o prodeji tohoto pozemku byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
128/2000 Sb., vyvěšen na úřední desce OÚ Rybí. O tento pozemek projevil zájem Miroslav 
Vaníček bytem Hřbitovní 101, Nový Jičín, který je vlastníkem sousední parcely.  
Starostka navrhla, aby byl pozemek prodán za cenu stanovenou znaleckým posudkem, s tím 
že žadatel uhradí znalecký posudek i náklady spojené s návrhem na vklad do katastru 
nemovitostí.  
 
Diskuse:    Pavel Lichnovský navrhl protinávrh: Odložit prodej tohoto pozemku panu 
Vaníčkovi a počkat až se vyřeší cesta v Sirkových lázních. 
 
Starostka vysvětlila, že odložení prodeje tohoto pozemku nemá smysl. Pozemek nemá 
s cestou nic společného.  
Pozemek má nyní v nájmu společnost Agrosumak, Suchdol n./O., která již nemá o tento 
pozemek zájem. Souhlasili s vyjmutím pozemku 747/4 z nájmu. Obec Rybí by se musela 
stejně o tento pozemek starat, sekat atd. Sousední parcelu již vlastní pan Miroslav Vaníček, 
který stejně musí přejíždět přes pozemek 747/4 ke svému pozemku.  
 
Pavel Lichnovský po vysvětlení vzal svůj protinávrh zpět. 
 
Hlasování: o schválení prodeje pozemku parc.č. 747/4 o výměře 1088 m2 k.ú Rybí panu 
Miroslavu Vaníčkovi bytem Hřbitovní 101, Nový Jičín a to za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem, s tím, že žadatel uhradí náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na 
vklad do katastru nemovitostí: pro 11 – proti 0 – zdržel se 1 (Pavel Lichnovský) 
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c) schválení darovací smlouvy 
Starostka předložila ke schválení darovací smlouvu č. NJ/134/j/2013/Ja. Jedná se o darování 
pozemků pod chodníkem před úřadem pozemek parc. č.1722/2 (ostatní plocha, komunikace) 
a pozemku parcelní číslo 1827/1 (ostatní plocha komunikace) k.ú. Rybí. Návrh na vklad 
práva vlastnického hradí obdarovaný – obec. 
 
Diskuse:    bez připomínek. 
 
Hlasování: o schválení darovací smlouvy č. NJ/134/j/2013/Ja: pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
d) koupě domu čp. 103 
Starostka předložila ke schválení kupní smlouvu mezi panem Františkem Vychodilem bytem 
Sládkova 8, Moravská Ostrava, obcí Rybí a dále obchodní společností REALIT-STAV RK 
s.r.o. se sídlem Štramberská 428, Příbor. Předmětem této smlouvy je zakoupení domu čp. 
103 a přilehlého pozemku parcelní číslo st. 126 o výměře 353 m2. Kupní cena převáděné 
nemovitosti je 155.000,- Kč, s tím, že kupní cena bude uhrazena na účet zůstavitele 
nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy. Nedojde-li k úhradě kupní ceny ani 
do 14 dnů po sjednaném termínu, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit a dále 
kupující je povinen zaplatit prodávajícímu a schovateli každému pokutu ve výši 30.000,- Kč. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
Diskuse:    Pavel Lichnovský se dotazoval, jestli musí mít prodávaný dům energetický štítek, 
protože je to přece jenom rodinný dům a je to nyní povinnost.  
Starostka odpověděla, že je to asi zbytečné, protože spíše budeme potřebovat demoliční 
výměr. 
 
Hlasování: o schválení kupní smlouvy mezi panem Františkem Vychodilem, bytem Sládkova 
8, Moravská Ostrava, obcí Rybí a dále obchodní společností REALIT-STAV RK s.r.o. se 
sídlem Štramberská 428, Příbor, jejímž předmětem je zakoupení domu č.p. 103 a přilehlého 
pozemku parc.č. st. 126 o výměře 353 m2 za kupní cenu převáděné nemovitosti 155.000 Kč: 
pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 

9. Schválení smlouvy o úvěru 
V souvislosti s realizací projektu „Zateplení objektu kulturního domu č.p. 127 v obci Rybí“ 
předložila starostka návrh smlouvy o úvěru, který obci poskytne Česká spořitelna. Výše 
úvěru 2.000.000,- Kč, úročení 2, 17 %. Kolik se vyčerpá je na rozhodnutí obce. Splatnost 
úvěru končí 30. 6. 2014, což je téměř rok.  
 

 Diskuse:    David Bajer měl dotaz, co se stane, když se některá firma odvolá. 
 Starostka odpověděla, že by se celé kolečko veřejné zakázky opakovalo, což by bylo 
 zdlouhavé a nestihl by se termín realizace. 
 

Hlasování: o schválení uzavření Smlouvy o úvěru č. 0378792409 mezi obcí Rybí a Českou 
spořitelnou a.s. v souladu s § 41 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení): pro 12 – 
proti 0 – zdrželo se 0. 
 

 
10.  Projednání žádosti o poskytnutí dotace ČOV 
  Starostka dala slovo předkladateli tohoto návrhu Pavlovi Lichnovskému, aby přítomným 

 vysvětlil svůj záměr (viz příloha) 
 
 Diskuse:    Marie Janečková se zamýšlela nad částkou 15.000 Kč za roční náklady na 
 provoz ČOV, že to nedokázal vysvětlit ani pan Novák z firmy Avona, který se zabývá 
 projektováním ČOV. 
 Pan Jurečka Radek odpověděl, že jednou za půl roku musí vynakládat 6.000 Kč na čištění 
 membrán.  
  Martin Lapčík vysvětlil, že nelze dělat výjimky. 
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 Hlasování: o schválení výjimky dotačního programu „Domovní ČOV“ v případě žádosti Ing. 
 Radka Jurečky, bytem Rybí 390 a schválení poskytnutí dotace dle podmínek programu: pro 
 1 – proti 7 – zdrželo se 4 

 
 

11. Pastelkovné a pohřebné 
Starostka předala slovo opět Pavlovi Lichnovskému, který podal tento návrh na 
zastupitelstvo k projednání  (viz příloha). 
 
Pastelkovné 500 Kč/prvňáka 
Diskuse:    Starostka sdělila, že obec každoročně přispívá prvňáčkům 100 Kč/žáka.  
Paní ředitelka ZŠ Mgr. Hana Frydrychová informovala, že na prvňáky přispívá ONIV 200 Kč 
a obec 100 Kč. Což je 300 Kč a je to plně dostačující – pokryje to základní náklady na 
papíry, pastelky atd. Tím že se zvyšuje počet dětí ve škole, se zvyšují i náklady na žáka, ale 
ne jen prvňáka, ale i na ostatní děti.  
Petr Skalka navrhl přispět na žáka vyšší částku třeba 1.250 Kč, třeba z rozpočtu kulturní 
komise.  
Starostka sdělila, že obec přispívá škole 500.000 Kč, pak když jsou nějaké investiční akce, 
nyní chce škola oplocení pozemku, tak to financuje obec  
Martin Lapčík navrhl protinávrh: Pastelkovné ponechat ve výši 100 Kč/žáka 
 
Hlasování: o protinávrhu pastelkovné ponechat ve výši 100 Kč/1 žáka 1.třídy: pro 11 – proti 0 
– zdržel se 1 (Pavel Lichnovský) 
 
 
Pohřebné 5.000 Kč 
Diskuse:    Starostka sdělila, že se pohřebné vyplácelo státem a ODS to zrušila. Každý 
občan ví, že z tohohle světa odejde a má většinou našetřeno na pohřeb. I když nemá 
našetřeno, tak rodina udělá pohřeb nebo jenom rozloučení. 
Pavel Lichnovský se zamýšlel nad tím, že každý občan přispívá obci daně, třeba daň 
z nemovitostí je 100% příjmem obce, proto si zaslouží poslední symbolickou částku na 
pohřeb.  
Starostka odpověděla, že děkuje všem občanům, že přispívají daněmi do obce a proto se 
taky obec snaží hospodařit hospodárně s těmito penězi. Je potřeba opravit komunikace, 
veřejné osvětlení atd.  
Jaromír Marek sdělil, že by nebyl problém, když nastane taková situace a někdo zemře a 
nemá rodinu, která by pohřeb uspořádala, nebo je rodina tzv. sociálně slabá, tak by rada 
obce určitě nějaký příspěvek schválila. 
Antonín Kudělka se zeptal, za jakých podmínek a na základě čeho by se příspěvek vyplácel.  
Pavel Lichnovský odpověděl, že by se pohřebné vyplácelo občanům obce na základě 
úmrtního listu.    
 
Hlasování: o schválení vyplácení pohřebného 5.000 Kč/ občana obce, který měl trvalý pobyt 
ke dni umrtí v obci Rybí: pro 1 – proti 7 – zdrželo se 4. 
 

 
12.     Informace starostky 

Starostka informovala o:  

 veřejné zakázce na zateplení Besedy, že realizaci stavby na zateplení budovy Besedy 
vyhrála firma Ters plus z Libhoště 

 od 1. června začíná realizace protipovodňových opatření, vyhrála firma Empemont 
Valašské Meziříčí. 

 problém s veřejným osvětlením 

 oplocení pozemku u školy,  

 pionýrská chata – nalezená věc, která připadla obci 

 změny cen energií – výhodné ceny vyjednány společně se Sdružením Povodí Sedlnice 

 snížení cen za telekomunikace, sjednání smlouvy s O2 
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 plány se Sokolovnou 

 ČOV školka a škola 

 hřiště v Klimbachu – 100.000 Kč je v rozpočtu na nové hřiště 
 

Dotazy Pavla Lichnovského – Cesta v Sirkových lázních u Hermelín ranče 
Altán u školy 
Sjednocení doby vyvěšení zpravodaje na webu s tištěnou podobou. 
 

  
13. Usnesení 
 

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

14. 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:  ________________       ________________ 
          Jaromír Marek              Pavel Kotek 
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U S N E S E N Í 
 
15.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             3. 6. 2013 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

243. schvaluje program  15. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (11-0-0) 
 
244. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                 (11-0-0) 
 
245. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Antonín Kudělka (předseda),                       (11-0-0) 

   Martin Pospěch a Ing. Jiří Kudělka 

 ověřovatele zápisu: Jaromír Marek a Pavel Kotek 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
246. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 25.3.2013;

                          (11-0-0) 

 
247. 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 2012 a  

 souhlasí    s celoročním hospodařením a to bez výhrad;                 (11-0-0) 
 

248. schvaluje  v souladu § 84 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a s vyhláškou 563/1991 
Sb. o účetnictví účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012;                        (11-0-0) 

         
 249. 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 2012 a   

  souhlasí  s převodem finančních prostředků ve výši 28.512,71 do rezervního fondu školy;         (11-0-0) 
 
 250. schvaluje v souladu § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve 

 znění  pozdějších předpisů) výsledek hospodaření Mateřské školy příspěvkové organizace Rybí za 
 rok 2012 a   

  souhlasí  s převodem finančních prostředků ve výši 6.399,- do rezervního fondu;                          (11-0-0) 
 

 251. schvaluje  rozpočtové opatření č. 5 ;                            (11-0-0) 
 
 252. bere na vědomí   zprávu inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Rybí za rok 2012;            

                       (11-0-0) 
 

253. schvaluje  prodej pozemku parc.č. 186/4 (zahrada) o výměře 226 m
2
, a parc.č. 186/6 (zahrada) o 

 výměře 52 m
2
, k.ú. Rybí panu Vítu Melčákovi, bytem Rybí 128 za odhadní cenu s tím, že náklady 

 spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad uhradí kupující a  
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                          (12-0-0) 
 
254. schvaluje  koupi části pozemku na níž je umístěna část místní komunikace 32c od pana Víta 
 Melčáka, bytem Rybí 128, za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že obec uhradí 
 geometrické zaměření, znalecký posudek a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a   
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                            (12-0-0) 
 
255. schvaluje  prodej pozemku parc.č. PK 747/4 o výměře 1088 m

2
 panu Miroslavu Vaníčkovi, bytem 

 Hřbitovní 101, Nový Jičín za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že kupující uhradí 
 náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí a 
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                            (11-0-1) 
 
256. schvaluje  darovací smlouvu č. NJ/134/j/2013/Ja mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem 

zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje s tím, že návrh na vklad do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný tj. obec a 

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



 9 

257. schvaluje  kupní smlouvu mezi panem Františkem Vychodilem, bytem Sládkova 8, Moravská 
Ostrava, obchodní společností REALIT STAV RK s.r.o. se sídlem Štramberská 428, Příbor a Obcí 
Rybí, jejímž předmětem je zakoupení domu č.p. 103 a přilehlého pozemku parc.č. st. 126 o výměře 
353 m

2
 za kupní cenu 155.000 Kč a 

 pověřuje   starostku podpisem této smlouvy;                          (12-0-0) 
 
258. schvaluje  v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) uzavření Smlouvy o 
 úvěru č. 0378792409;                               (12-0-0) 
 
259. nebylo přijato usnesení  o výjimce z dotačního programu „Domovní ČOV“ v případě žádosti Ing. 
 Radka Jurečky, bytem Rybí 390;                     (1-7-4) 
 
260. zamítá se  návrh Pavla Lichnovského na vyplácení pastelkovného ve výši 500 Kč a  
 schvaluje se  ponechání dosavadního způsobu financování ve výši 100 Kč/1 žáka 1.třídy;       (11-0-1) 
 
261. nebylo přijato usnesení  o vyplácení pohřebného ve výši 5.000 Kč pozůstalým po zemřelém 
 občanovi obce;                               (1-7-4) 
  
262. bere na vědomí  informace starostky. 

 
 
 
 
 
 

     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


