
 Z Á P I S 
17.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne          11. 12. 2013 
Přítomno  : 12  (omluvili se: Martin Pospěch, Antonín Kudělka, Libor Sopuch) 
Občanů  : 7 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:05 hod. 
Čas ukončení  : 20:30 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 12 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvili Martin Pospěch a Antonín Kudělka, Libor Sopuch, který se dostavil později. 
 
Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  11.9.2013 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2014 
4. Zpráva finančního výboru v roce 2013 
5. Zpráva kontrolního výboru v roce 2013 
6. Převedení pravomocí provádět rozpočtová opatření 
7. Přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2013 
8. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění odvozu odpadu 
9. Projednání komunitního plánování sociálních služeb společně s městem Nový Jičín 
10. Projednání závěrečného účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice 
11. Projednání usnesení z jednání DSO Sdružení povodí Sedlnice 
12. Projednání poskytnutí finančního daru 
13. Komunikace Sirkové – směr Nový Jičín 
14. Místní komunikace parc.č. 49 k.ú. Rybí 
15. Rozpočtové opatření 
16. Informace starostky 
17. Usnesení a závěr. 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění. Nikdo se nepřihlásil. 
Hlasování o celém programu 17. zasedání zastupitelstva: 
pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť:  
pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 

1. Ověření zápisu 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  11.9.2013 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2014 
4. Zpráva finančního výboru v roce 2013 
5. Zpráva kontrolního výboru v roce 2013 
6. Převedení pravomocí provádět rozpočtová opatření 
7. Přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2013 
8. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění odvozu odpadu 
9. Projednání komunitního plánování sociálních služeb společně s městem Nový Jičín 
10. Projednání závěrečného účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice 
11. Projednání usnesení z jednání DSO Sdružení povodí Sedlnice 
12. Projednání poskytnutí finančního daru 
13. Komunikace Sirkové – směr Nový Jičín 
14. Místní komunikace parc.č. 49 k.ú. Rybí 
15. Rozpočtové opatření 
16. Informace starostky 
17. Usnesení a závěr. 
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1. Ověření  zápisu  16. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 11.9.2013 

Předsedající informovala, že zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Martinem 
Pospěchem a paní Alenou Kvitovou. Zápis byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a 
nebyly proti němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení z 16. 
zasedání zastupitelstva. 
 
Dostavil se Libor Sopuch v 18:15 hod. 
 

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

návrhová komise  -   předseda  Bc. Jaromír Havrlant 
   další členové  Ing. Jiří Kudělka a RNDr. Alena Kvitová 
ověřovatelé zápisu - Petr Skalka a David Bajer 
zapisovatelka - Jana Marková 
 

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 
 Hlasování:  pro 12 – proti 0 – zdržel se 1 (Petr Purmenský) 
 
 
3. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2014 

Předsedající navrhla, aby bylo v souladu s § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních celků schváleno rozpočtové provizorium obce Rybí na rok 2014. Dále 

uvedla, že předpokládá, že se v  únoru sejde zastupitelstvo, aby schválilo rozpočet obce. 
Poté předala slovo předsedovi finanční komise Jaromíru Markovi, aby přítomné seznámil 

s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2014. 
 

Diskuse:    bez diskuze. 
 
Hlasování:  o schválení rozpočtového provizoria na rok 2014: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

4. Zpráva finančního výboru v roce 2013 
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru Jaromíru Markovi, aby přečetl 
zprávu finančního výboru za rok 2013 (viz příloha). 
 
Diskuse:    bez připomínek. 
 
Hlasování: o vzetí zprávy finančního výboru o činnosti v roce 2013 na vědomí : pro 13 – proti 
0 – zdrželo se 0. 
 
 

5. Zpráva kontrolního výboru za rok 2013 
Předsedající předala slovo předsedovi kontrolního výboru Petrovi Skalkovi, aby přítomné 
seznámil se zprávou kontrolního výboru o své činnosti v roce 2013 (viz příloha). 
 
Diskuse:  Pavel Lichnovský se dotazoval, jestli do 15.prosince musí podat vyúčtování i ti, kdo 
dostali dotace na ČOV. 
Petr Skalka odpověděl, že se dotace na ČOV schvaluje předem na zastupitelstvu a to na 
základě předem splněných podmínek. Vyúčtování do 15. prosince dávají např. Škola života, 
Domov Tichá, Občanské sdružení atd., kterým byla radou obce dotace schválena. 
 
Hlasování:  o vzetí zprávy kontrolního výboru o činnosti v roce 2013 na vědomí:                   
pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
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6.      Převedení pravomocí provádět rozpočtová opatření   
 

V souvislosti s předpokládanou platbou dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
realizaci projektu zateplení kulturního domu Beseda do konce roku 2013  předložila starostka 
ke schválení návrh převedení pravomoci zastupitelstva na radu obce provést rozpočtové 
opatření na straně výdajů ve výši 1.000.000,- Kč (tj. dotace ze SFŽP) převedením této částky 
do rezervy, protože se předpokládá, že tato částka bude vyšší než 200.000,- Kč. 
  
Diskuse: Martin Lapčík vysvětlil provedenou změnu na rekonstrukci Besedy oproti projektové 
dokumentaci. Až změnu schválí na SFŽP ČR, přijdou peníze.   
 
Hlasování: o schválení převedení pravomoci zastupitelstva na radu obce provést rozpočtové 
opatření na straně výdajů ve výši 1.000.000 Kč (dotace ze Státního fondu životního prostředí 
ČR) převedením této částky do rezervy: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

7.      Přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2013 
 

Starostka předala slovo předsedovi finančního výboru Jaromíru Markovi, aby přečetl přehled 
rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2013. (viz příloha) Poté starostka 
podrobně vysvětlila potřebu rozpočtových opatření přijatých v tomto roce. 
 
Diskuse: bez připomínek. 
   
Hlasování: o vzetí přehledu rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2013 na 
vědomí: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

8.       Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění odvozu odpadu 
 

V loňském roce zastupitelstva obce Rybí a obce Libhošť uzavřela smlouvu o zajištění odvozu 
odpadu pro rodinný domek čp. 143 (rodina Pšenicova). Obec Rybí sousedí s obcí Libhoští se 
3 rodinnými domy. Pro obyvatele RD čp. 143 uzavřela obec Rybí s obcí Libhošť smlouvu, ve 
které se zavazujeme zaplatit vývoz odpadu z tohoto domu. Pšenicovi zaplatí určenou částku 
obci Rybí  a poté se tato částka převede na účet obce Libhošť. Obyvatelé domu čp. 223 
(Šustkovi) neměli o vývoz popelnic zájem (dle sdělení odpad odvážejí do Nového Jičína 
sami). Na podzim letošního roku se do třetího z těchto RD čp. 190 nastěhovala paní 
Morawowá, která má rovněž zájem o zajištění vývozu komunálního odpadu od jejího domu. 
Starostka předložila ke schválení dodatek č. 1, jehož předmětem je rozšíření počtu domů na 
katastru obce Rybí, kterým bude obec Libhošť zajišťovat odvoz a uložení domovního 
odpadu. 
 
Diskuse:    Petr Purmenský se ptal, proč má obec platit za odvoz někomu jinému? 
Starostka vysvětlila, že obyvatelé v části u Libhoště nám částku za odpad zaplatí a obec 
Rybí to pak převede na účet obce Libhošť. 

 
Hlasování: o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění odvozu odpadu uzavřené mezi 
obcí Libhošť a obcí Rybí: pro 12 – proti 0 – zdržel se 1 (Petr Skalka nebyl zrovna přítomen) 
 
 

9. Projednání komunitního plánování sociálních služeb společně s městem Nový Jičín 
 
Starostka předložila k projednání informaci o tom, že obec Rybí je přihlášena k účasti na 
projektu města Nového Jičína „Nový Jičín – vstříc sociálním službám“. Projednávalo se v 
sociální komisi v roce 2012. Tento projekt se zabývá komunitním plánováním sociálních 
služeb v Novém Jičíně. K plánování byly přizvány i obce, které pokrývá město NJ jako obec 
s rozšířenou působností. Výsledkem tohoto plánování bude zpracovaný plán rozvoje 
sociálních služeb, který bude zajišťovat možnost poskytovat sociální služby pro všechny 
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zúčastněné obce. Některé ze služeb mohou občané jiných obcí využívat i dnes, ale některé 
např. dům s pečovatelskou službou využívat nemohou. Předpokládá se, že obec pokud bude 
mít zájem o tyto služby, se bude muset na nich finančně podílet. Že jde o dlouhodobý 
proces, není jistě potřeba připomínat. 
 

 Diskuse:    Pavel Lichnovský se ptal, jestli je v obci nějaká další sociální služba mimo 
 zapisování léků.  
 Starostka odpověděla, že máme v obci sociální komisi, dále spolupracujeme s Občanskou 
 poradnou v Novém Jičíně 
 

Hlasování: o vzetí účasti obce Rybí na projektu Nového Jičína „Nový Jičín – vstříc sociálním 
službám“ na vědomí: ano 13 – ne 0 – zdržel se 0. 
 

 
10.  Projednání závěrečného účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice 
 Starostka sdělila, že v materiálech zastupitelé obdrželi závěrečný účet DSO Sdružení povodí 
 Sedlnice za rok 2012 a dále zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí 
 Sdružení povodí Sedlnice za rok 2012. Jde tedy o přezkoumání hospodaření z období, kdy 
 předsednictví svazku připadlo obci Rybí. Od ledna roku 2013 se předsednictví ujalo město 
 Štramberk. Poslední 3 roky je svazek díky možnostem získávání dotací více činný 
 (protipovodňová opatření, snížení prašnosti, řešení odpadu).  
 
 Diskuse:    bez připomínek. 
 

Hlasování: o tom, kdo bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení povodí Sedlnice za rok 2012 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení povodí Sedlnice, 
IČ 70237093 za rok 2012: pro 13 – proti 0 – zdržel se 0. 

 
 
11.  Projednání usnesení z jednání DSO Sdružení povodí Sedlnice 

a) Starostka sdělila, že zastupitelé rovněž v materiálech obdrželi usnesení z jednání 
DSO Sdružení povodí Sedlnice. Z něj mohli vyčíst, že zástupci obcí schválili podání žádosti 
o dotaci v rámci výzvy OPŽP – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží na projekt „Zkvalitňování nakládání s odpady obcí povodí Sedlnice“. 
Obce v tomto projektu chtějí řešit nakládání s bioodpadem. Obec Rybí se rozhodla pro 
kompostéry pro občany. 
Zpracovatelem žádosti o dotaci bude firma Envipartner s.r.o. se sídlem Vídeňská 55, Brno – 
Štýřice. Smlouva o dílo s touto firmou je součástí materiálů. 

  
  Diskuse:    Pavel Lichnovský se ptal, co si pod pojmem odstraňování starých ekologických 

 zátěží má představit. 
  Starostka odpověděla, že v rámci tohoto programu začalo jednání o biokompostérech. Ne 

 každý má na zahradě svůj kompost, tak by kompostéry mohly pomoct. 
  Petr Purmenský řekl, že v návrhu smlouvy není uveden předmět smlouvy, není tam uvedená 

 cena za kompostér.  
  Starostka odpověděla, že smlouva se týká zpracování projektové dokumentace a tato 

 smlouva neřeší cenu kompostéru, na to se bude muset vyhlásit výběrové řízení. 
 

Hlasování: o tom, kdo je pro schválení smlouvy o dílo mezi DSO Sdružením povodí Sedlnice 
se sídlem Závišice 115 a společností Envipartner, s.r.o. se sídlem Brno – Štýřice, Vídeňská 
55, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace s názvem „Zkvalitňování 
nakládání s odpady obcí povodí Sedlnice“: pro 12 - proti 0 – zdržel se hlasování 1 (Petr 
Purmenský) 

 
 

b) Dále předsedající sdělila, že zástupci obcí Sdružení povodí Sedlnice schválili 
uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 
mezi DSO Sdružením povodí Sedlnice a Svazem měst a obcí ČR a tak se stali nositeli 
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projektu vyhlášeného MMR ČR. Cílem projektu je efektivní meziobecní spolupráce založená 
na dobrovolném přístupu při zachování samostatnosti obcí.  
Smluvní partner se zavazuje analyzovat možnosti meziobecní spolupráce v rámci správního 
obvodu obce s rozšířenou působností, komunikovat s představiteli územních samosprávných 
celků v tomto územním obvodu a společně se Svazem měst a obcí ČR vytvářet vhodné 
podmínky pro realizaci myšlenky vzájemné spolupráce územních samosprávných celků při 
výkonu samostatné působnosti, a to vše především v oblasti školství a předškolního 
vzdělávání, v oblasti odpadového hospodářství, v oblasti sociálních služeb a ve čtvrté oblasti 
zvolené představiteli obcí v Územním obvodu, které projeví zájem o spolupráci územních 
samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti (dále jen „Volitelné téma“). 
Protože město Kopřivnice jako příslušné ORP se tohoto projektu odmítlo ujmout, předseda 
Povodí Sedlnice navrhl, aby se nositelem projektu stalo Povodí a to především proto, že se 
činnost tohoto projektu se v mnohém překrývá s činnosti MAS Lašsko, jejímž jsme členem. 
Projekt meziobecní spolupráce je zajištěn i finančně, tzn. že prostředky na platy realizačního 
týmu na meziobecní spolupráci pokryjí zároveň i náklady spojené s prací v MAS Lašsko, 
které finanční prostředky nemá (projekční tým bude tedy stejný) 
 

 Diskuse:    bez připomínek. 
 
 Hlasování: o vzetí na vědomí, že DSO Sdružení povodí Sedlnice se stalo nositelem projektu 
 meziobecní spolupráce a uzavřelo smlouvu o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí 
 ČR: pro 12 – proti 0 – zdržel se 1 (Petr Purmenský) 
 
12.  Projednání poskytnutí finančního daru  
  Starostka předala slovo předkladateli tohoto bodu Pavlovi Lichnovskému, aby přítomné 

 seznámil s návrhem poskytnutí finančního daru (viz příloha). 
  

 Rada obce projednala na svém zasedání v souvislosti s úmrtím pana Petra Pavelky Rybí 
229 možnost poskytnutí finančního daru nezaopatřeným sourozencům Pavelkovým a to ve 
výši 30.000 Kč. Doporučuje ke schválení na zastupitelstvu. Finanční dar bude poskytnut na 
náklady spojené s přestavbou bytu, tak aby byl zajištěn chod domácnosti společně 
s babičkou těchto nezaopatřených dětí paní Marií Pavelkovou. Peníze převezme jejich 
opatrovník. 

   

  Starostka vysvětlila, že je spíše potřeba poskytnout finanční pomoc na chod domácnosti než 
 na pohřebné.   

 

 Hlasování: o protinávrhu rady obce a to kdo je pro poskytnutí finančního daru sourozencům 
 Petrovi a Václavovi Pavelkovým, bytem Rybí 229 ve výši 30.000 Kč: pro 12 – proti 0 – zdržel 
 se 1 (Jiří Honeš). 
 
13.  Komunikace Sirkové – směr Nový Jičín 
  Předsedající předala slovo navrhovateli bodu Pavlovi Lichnovskému, který přečetl návrh na 

 podání žaloby na určení vlastníka komunikace na parc.č. 1119/1, 1119/2 a 1119/4 k.ú. Rybí. 
 Vlastníkem pozemků je Česká republika a k vlastnictví komunikace (povrchu) se nikdo 
 nehlásí.. Poté přečetl odpověď na jeho dotaz od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
 odboru dopravy a silničního hospodářství (viz příloha).  

 
  Diskuse:   Pavel Lichnovský řekl, že podle jeho názoru je tato cesta místní komunikací a tato 

 místní komunikace náleží katastru obce Rybí. 
  Starostka vysvětlila, že tato cesta není místní komunikací a nikdy nebyla. Měla by to být 

 silnice II nebo III. třídy, ale to ještě není určené. V pondělí 9.12. bylo jednání na MěÚ Nový 
 Jičín se zástupci všech dotčených obcí a Moravskoslezským krajem. Řekli, že započala 
 výstavba silnice E 462. Dále starostka sdělila, jak z jednání vyplynulo, že Technické služby 
 Nového Jičína budou požadovat po obcích spoluúčast na zajištění zimní údržby této 
 silnice. Žalobu na určení vlastníka má podávat vlastník pozemku, tedy stát, ne obec. Silniční 
 správní orgán určí vlastníka komunikace a tím to přejde na kraj. 

  Pavel Lichnovský odpověděl, že silniční správní orgán třeba určí kategorii silnice, ale stejně 
 to nevyřeší vlastníka cesty.  

  Martin Lapčík vysvětlil, jak pokračuje jednání s krajem, MěÚ Nový Jičín a obcí Šenov u N.J. 
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  Pavel Lichnovský říkal, že se to řeší už 3 roky a nic se zatím nevyřešilo.  
 
  Hlasování: o pověření starostky obce podáním žaloby na určení vlastníka komunikace 

 Sirkové:  pro 1 (Pavel Lichnovský) – proti 9 – zdrželo se 3. 
  Hlasování: o tom, kdo bere na vědomí postup při řešení určení vlastníka silnice v Sirkových 

 lázních mezi Novým Jičínem, na katastru obce Rybí a obce Šenov u Nového Jičína: pro 13 – 
 proti 0 – zdrželo se 0. 

  Hlasování:  kdo schvaluje finanční spoluúčast na zajištění zimní údržby na silnici umístěné 
 na pozemcích parc.č. 1119/1, 1119/2, 1119/3 a 1119/4 k.ú. Rybí o celkové výměře 4.140,50 
 m2 dle předložené nabídky Technických služeb Nový Jičín: Pavel Lichnovský se pozastavil 
 nad tímto hlasováním, protože nebylo předmětem tohoto bodu. Petr Purmenský taky 
 nesouhlasí s finanční spoluúčastí a dal by tam ceduli: „Silnice se v zimě neudržuje“. Proto 
 zastupitelé navrhli, aby tohle projednala rada obce. 

 
14.  Místní komunikace parc.č. 49  k.ú. Rybí 
  Starostka předala znovu slovo navrhovateli bodu panu Pavlovi Lichnovskému, který seznámil 

 přítomné s návrhem zpevnění komunikace parc.č. 49. (viz příloha). 
 
  Diskuse:   Starostka sdělila, že pozemek parc.č. 49 je obecní, dále pokračuje pozemkem

 Jirky Pavelky a kousek je Hajných. Tato místní komunikace je v pasportu místních 
 komunikací. Jirka Pavelka si nepřeje, aby se tam chodilo, jezdilo a dělala cesta. Chtěl ji zrušit 
 i z pasportu MK. Jirka Pavelka si uzavřel průchod a tím pádem ztížil Pavelkům Rybí 229 
 průchod k domu. 

  Jiří Honeš také navrhl, aby se cesta zpevnila. Je to místní komunikace a musí zůstat 
 průchozí už kvůli nějaké nečekané události (požár ...) 

 
  Hlasování: o pověření rady obce k řešení zpevnění místní komunikace parc.č. 49: pro 13 – 

 proti 0 – zdrželo se 0. 
 
15.  Rozpočtové opatření č. 14 
  Starostka seznámila s rozpočtovým opatřením č. 14  (viz příloha). 
 
 Diskuse:    bez připomínek. 
 
 Hlasování: o schválení rozpočtového opatření č. 14: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 

 
16. Informace starostky 

Starostka informovala o:  

 ukončená kauza zpronevěry v ZŠ Adolfa Zábranského Rybí  
 M. Turková byla pravomocně odsouzena, musí uhradit částku cca 122. tis. Kč. Rada 
 obce jí zaslala dopis se splátkovým kalendářem po částkách 10.000 Kč. Paní Turková 
 zatím zaslala jen 3.000 Kč.   
 Pavel Lichnovský se pozastavil nad pohledávkou platby kartou. Jestli by se také neměla 
 vymáhat. 
 Jarka Honešová vysvětlovala, že i když platila paní Turková kartou, tak ty věci ve škole 
 jsou, žádná pohledávka nevyvstala.  

 lesní chata (bývalá  

 veřejné osvětlení – Martin Lapčík řekl, že bude výběrové řízení na VO. Navrhuje do 
výběrové komise pana Davida Bajera. 

 územní plán 

 zrušení smlouvy o úvěru č. 0378792409 (Beseda) 
 

Pavel Lichnovský se ptal, jak pokračuje altán u ZŠ. Starostka odpověděla, že ZŠ musí 
nakreslit, jak chtějí lavičky., 
  
Pavel Lichnovský se ptal, jestli není škoda, že na informačních tabulích, které jsou u 
zastávek, chybí občerstvení Jarky Veřmiřovské. Jestli by to tam nešlo dolepit.  
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17. Usnesení 
 

Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení  a vyhlásila 
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Jaromír Havrlant přečetl znění usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

18. Závěr 
Starostka poděkovala členům zastupitelstva obce a přítomným občanům za účast, popřála 
spokojené Vánoce a hodně zdraví a sil do roku 2014. 
 
 

Zapisovatelka: Jana Marková 
 
 
Starostka obce:  ________________ 
            Marie Janečková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ________________       ________________ 
             Petr Skalka              David Bajer 
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U S N E S E N Í 
 
17.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne           11. 12. 2013 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

277. schvaluje program  17. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (12-0-0) 
 
278. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                 (12-0-0) 
 
279. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Bc. Jaromír Havrlant (předseda),                   (12-0-1) 

   Ing. Jiří Kudělka a RNDr. Alena Kvitová (členové) 
 ověřovatele zápisu: Petr Skalka a David Bajer 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
280. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 11.9.2013;

                   
281. schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2014 (viz příloha);               (13-0-0) 
 

282. bere na vědomí  zprávu finančního výboru o své činnosti za rok 2013;               (13-0-0) 
         
283. bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o své činnosti za rok 2013;               (13-0-0) 

 
284.  schvaluje  převedení pravomoci zastupitelstva na radu obce provést rozpočtové opatření na straně 
  výdajů ve výši 1.000.000,- Kč (dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR) převedením této 
  částky do rezervy;                  (13-0-0) 
 

 285. bere na vědomí  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2013;            (13-0-0) 
 

286.  schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění odvozu odpadu uzavřené mezi obcí Libhošť a obcí 
  Rybí;                                          (12-0-1) 

 
287. bere na vědomí   účast obce Rybí na projektu Nového Jičína „Nový Jičín - vstříc sociálním 
 službám“;                              (13-0-0) 
 
288. bere na vědomí   Závěrečný účet DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2012 včetně Zprávy o 
 výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení povodí Sedlnice, IČ 
 70237093 za rok 2012;                     (13-0-0) 
 
289. schvaluje  smlouvu o dílo mezi DSO Sdružením povodí Sedlnice se sídlem Závišice 115 a 
 společností Envipartner, s.r.o. se sídlem Brno – Štýřice, Vídeňská 55, jejímž předmětem je 
 zpracování projektové dokumentace s názvem „Zkvalitňování nakládání s odpady obcí povodí 
 Sedlnice“;                               (12-0-1) 
 

290. bere na vědomí, že DSO Sdružení povodí Sedlnice se stalo nositelem projektu meziobecní 
 spolupráce a uzavřelo smlouvu o vzájemné spolupráci se svazem měst a obcí ČR;                      (12-0-1) 
 
291.  schvaluje  poskytnutí finančního daru sourozencům Petrovi a Václavovi Pavelkovým bytem čp. 229 
  ve výši 30.000,- Kč;                                (12-0-1) 
 

292.  neschvaluje  pověření starostky obce podáním žaloby na určení vlastníka komunikace v Sirkové 
  směr Nový Jičín;                                  (1-9-3) 
 

293. bere na vědomí  postup při řešení určení vlastníka komunikace v Sirkové;             (13-0-0) 
 

294. pověřuje   radu obce řešením zpevnění místní komunikace parc. č. 49;                       (13-0-0) 
 

295. schvaluje  rozpočtové opatření č.14;                         (13-0-0) 
 

296. bere na vědomí  informace starostky. 
 
 

 

     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


