
 Z Á P I S 
20.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne            5. 3. 2014 
Přítomno  : 9  (omluvili se:  Pavel Lichnovský, Libor Sopuch, Petr Skalka, Jaromír Marek,   

Petr Purmenský, Martin Pospěch) 
Občanů  : 2 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:07 hod. 
Čas ukončení  : 19:50 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 9 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvili Pavel Lichnovský, Libor Sopuch, Petr Skalka, Jaromír Marek, Petr Purmenský 
a Martin Pospěch. 
 
Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  5.3.2014 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí 
4. Projednání žádosti o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu obce Rybí 
5. Rozpočtové opatření 
6. Přijetí rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice 
7. Revizní zpráva DSO Sdružení povodí Sedlnice 
8. Majetkoprávní záležitosti 
9. Informace starostky 
10. Usnesení a závěr. 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění.  
Nikdo se nepřihlásil. 
 
Hlasování o celém programu 20. zasedání zastupitelstva: 
pro 9 – proti 0 – zdrželo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť:  
pro 9 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 
1. Ověření zápisu 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  5.3.2014 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí 
4. Projednání žádosti o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu obce Rybí 
5. Rozpočtové opatření 
6. Přijetí rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice 
7. Revizní zpráva DSO Sdružení povodí Sedlnice 
8. Majetkoprávní záležitosti 
9. Informace starostky 
10. Usnesení a závěr. 

 
 

1. Ověření  zápisu  19. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 5.3.2014 
Předsedající informovala, že zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Petrem 
Skalkou a Liborem Sopuchem. Zápis byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly 
proti němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení z 19. 
zasedání zastupitelstva. 
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2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
 Předsedající podala tyto návrhy: 
 

návrhová komise  -   předseda  Pavel Kotek 
   další členové  Jiří Honeš a David Bajer 
ověřovatelé zápisu - Antonín Kudělka a Jaromír Havrlant 
zapisovatelka - Jana Marková 
 

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 Hlasování:  pro 9 – proti 0 – zdržel se 0  
 
 
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu obce Rybí 

 
V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku předložila starostka ke schválení 
úpravu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Rybí na podporu výstavby domovních 
čistíren odpadních vod – pro zlepšení životního prostředí v oblasti pročištění odpadních vod. 
Smlouva byla doposud uzavírána dle § 51 občanského zákoníku (zákon č. 40 z roku 1964): 
Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena; smlouva však 
nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona 
Předmětem změny je uzavření smlouvy dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89 z roku 2012 Sb.: 
Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 
Diskuse:    bez diskuse. 
 
Hlasování:  o schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu obce Rybí: 
pro 9 - proti 0 - zdrželo se 0. 
 
 

4. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí 
 

V souladu s vyhlášeným dotačním programem obce Rybí „Domovní ČOV“ podal pan Petr 
Vlkovič bytem Rybí čp. 393 žádost o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí 
na stavbu domovní ČOV pro 4 ekvivalentní osoby. K žádosti doložil: 

 kopii rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod ze dne 7. 10. 
2013 

 kopii kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ČOV ze dne 30. 1. 2014  

 kopie faktury č. 1210083 a doklady o zaplacení faktury obsažené v tabulce pro výpočet 
hodnoty účelově vázané dotace. 

Dle předloženého specifického rozpisu montážního listu je uvedena platba za materiál 
51.598,50 Kč, za práce (montáž, revize) 3.150,- Kč. Náklady spojené se stavbou DČOV činí 
celkem 54.748,50 Kč. V souladu s podmínkami dotačního programu jsou neuznatelnými 
náklady na práce, výše dotace bude vypočtena z částky za materiál 51.598,- Kč. Výše 
dotace 50% materiálových nákladů činí 25.799,- Kč. 
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce pod číslem usnesení 952/89/2014 schválit  
žádost pana Petra Vlkoviče bytem Rybí čp. 393 o přidělení účelově vázané dotace a to ve 
výši 25.799,- Kč z Rozpočtu obce na rok 2014. 
 
Diskuse:    Antonín Kudělka se ptal, když zahájení stavby bylo v roce 2012, jestli už není 
pozdě na žádost.  
Starostka vysvětlila, že se lhůta počítá až od kolaudace a ta byla v provedena v lednu 2014. 
 
Hlasování:  o schválení účelově vázané dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod ve 
výši 25.799,- Kč panu Petrovi Vlkovičovi bytem Rybí čp. 393 a pověřením starostky  
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace: pro 9 - proti 0 - zdrželo se 0. 
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5. Rozpočtové opatření 
 
V souvislosti s přijetím dotace na zateplení kulturního domu předložila starostka ke schválení 
rozpočtové opatření (viz příloha). Navrhla, aby se za tyto peníze opravily světla v sále 
Besedy a 2 propustky.  
Diskuse:  Alena Kvitová se ptala, jestli jsou 3 pracovníci na veřejné služby z obce Rybí. 
Starostka odpověděla, že jsou to Jindřich Melnar, Josef Horuta a Ivana Bartoňová. 
 
Hlasování:  o schválení rozpočtového opatření č. 2 dle předneseného návrhu a rozdělení 
peněz z dotace z rezervy na opravu 2 propustků 900.000 Kč a na opravu světel v Besedě 
zbytek tj. 41 074,14: pro 9 - proti 0 - zdrželo se 0. 
 
 

6.      Přijetí rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice   
 
Starostka předložila rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice. Z něj se dá vyčíst, že probíhají 
3 projekty, dva ze SFŽP a jeden projekt meziobecní spolupráce, který je hrazen 
z grantového programu MMR a jeho nositelem je Svaz měst a obcí ČR (obec Rybí není jeho 
členem). V tomto projektu se setkávají naše zájmy s MAS Lašsko, proto jsme jeho nositelé. 
(viz příloha). 
 
Diskuse:  bez diskuse. 
 
Hlasování: kdo bere na vědomí Rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2014: pro 9 
– proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

7.      Revizní zpráva DSO Sdružení povodí Sedlnice   
 
Starostka předložila revizní zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 
2013. Obsahuje kontrolu postupu zveřejňování a schválení závěrečného účtu, rozpočtu 
Povodí, kontrolu hospodaření, nakládání s majetkem, kontrolu zápisů z jednání. (viz příloha) 
  
Diskuse:  bez diskuse. 
 
Hlasování: o tom, kdo bere na vědomí revizní zprávu DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 
2013 dle přílohy: pro 9 - proti 0 - zdrželo se 0. 
 
 

8.      Majetkoprávní záležitosti   
  

Starostka předložila k projednání návrh na odkoupení části pozemku parc .č. 339, která je 
součástí komunikace na lesním pozemku dle předloženého návrhu od pana Petra 
Purmenského bytem Rybí čp. 70 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. (viz přiložený 
situační snímek) 
 
Dále předložila k projednání návrh na směnu části pozemků 355, který je ve vlastnictví René 
Hanzelky bytem Rybí čp. 71 s částí pozemku 359/1- komunikace ve vlastnictví obce.  
S tím, že takto vzniklá komunikace umožní přístup od obecního lesa a zároveň zůstane 
zachován i dosavadní přístup k současným pozemkům.(viz přiložený situační snímek) 

 
Diskuse:  Jiří Honeš sdělil, že je důležité mít přístupovou cestu do obecního lesa, řekl, že co 
je obecní, to je obecní. 
Alena Kvitová namítla, že Petr Purmenský nedal návrh písemně. Co když z toho couvne. 
Starostka sdělila, že to Petr Purmenský navrhl sám na jednání zastupitelů přímo na místě 
dne 16.4.2014. 
 
Hlasování: o tom, kdo je pro odkoupení části pozemku parcelní číslo 339 dle přiloženého 
situačního snímku od pana Petra Purmenského bytem Rybí čp. 70 za cenu stanovenou 
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znaleckým posudkem s tím, že náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, 
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a náklady spojené s vkladem do 
katastru nemovitosti hradí obec: pro 9 – proti 0 – zdrželo se 0. 

 
Hlasování o tom kdo bere na vědomí směnu části pozemku parc.č. 355 s částí pozemku 
parc.č. 359/1: pro 9 - proti 0 - zdrželo se 0. 
 

9. Informace starostky  
 Starostka informovala:  

- o tom, že byla zrušena veřejná zakázka na veřejné osvětlení v obci Rybí 
- o tom, že obec obdržela dotaci 150.000 Kč z RWE na dětská hřiště (v Klimbachu a u ZŠ) 
- o tom, že naše obec neuspěla v programu „obec přátelská rodině“  
- o jednání s panem Radimem Svobodou ohledně směny pozemku kolem pionýrské chaty a 

obecních pozemků. 
 

Diskuse:   Pavel Kotek se ptal, jaké byly ohlasy na letošní rally? 
Starostka odpověděla, že nějaké závažné problémy nenastaly a již byla navrácena 
organizátorům Valašské rally kauce 10.000 Kč. Ale dle sdělení organizátora soutěže, Pavel 
Lichnovský nekomunikoval s organizátorem soutěže tak jak slíbil na zastupitelstvu, kdy byl 
schválen její průjezd. 
Alena Kvitová se ptala, kolik peněz došlo do obecní pokladny, když na začátku u cedule 
obce vybírali pořadatelé vstupné na rally. Také sdělila, že někteří návštěvníci rally jezdili přes 
její pozemky a zahradu na Polďáku, jen aby se dostali co nejblíže k trati rally.  

 
 
10. Usnesení a závěr 
 

Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení a vyhlásila  
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Pavel Kotek přečetl znění usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce. 
 
Starostka poděkovala členům zastupitelstva obce a přítomným občanům za účast.  
 

Zapisovatelka: Jana Marková 
 
 
 
Starostka obce:  ________________ 
            Marie Janečková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ________________       ________________ 
         Antonín Kudělka                   Jaromír Havrlant 
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U S N E S E N Í 
 
20.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             23. 4. 2014 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

320. schvaluje program  20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                          (9-0-0) 
  
321. schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;            (9-0-0) 
 
322. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Kotek Pavel (předseda),                           (9-0-0) 

   Jiří Honeš a David Bajer (členové) 
 ověřovatele zápisu: Antonín Kudělka a Jaromír Havrlant 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
323. bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 

5.3.2014;                          (9-0-0) 

 
324. schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Obce Rybí;                 (9-0-0) 

 
 325. schvaluje v souladu s dotačním programem obce Rybí „Domovní ČOV“ poskytnutí dotace panu 

 Petrovi Vlkovičovi, bytem Rybí 393 ve výši 25.799,- Kč na stavbu domovní čistírny odpadních vod a 
 pověřuje  starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace;             (9-0-0) 

 
326. schvaluje   rozpočtové opatření č. 2 a  
 rozhodlo  o rozdělení částky 941 074,14 Kč z rezervy takto: na opravu 2 propustků 900.000 Kč  a 

41 074,14 na osvětlení v Besedě;                    (9-0-0) 

 
327. bere na vědomí   Rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2014;                   (9-0-0) 

 
328. bere na vědomí  Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice z 13.12.2013;            (9-0-0) 

 
329. schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 339 od pana Petra Purmenského, Rybí č.p. 70 za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, 
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a náklady spojené s vkladem do katastru 
nemovitostí hradí obec;                         (9-0-0) 

 

330. bere na vědomí  směnu části pozemku parc.č. 355 s částí pozemku parc.č. 359/1;                  (9-0-0) 

        

 331. bere na vědomí  informace starostky. 
  

 
 
 

 

     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


