
R E K A P I T U L A C E    P Ř I J A T Ý C H    U S N E S E N Í 
12.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí              ze          dne                    7. 12. 2016 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

186. schvaluje doplnění bodu programu: projednání dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – rekonstrukce sokolovny 
 

187. schvaluje  program  12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 

188. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 
189. schvaluje návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Josef Kudělka 

  další členové  Miroslav Šimíček a Ludmila Krausová 
   ověřovatelé zápisu - Jaromír Marek a Zdeňka Tillová 
   zapisovatelka - Jana Marková                    (14-0-0) 

   
190. bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 7.9.2016;     (14-0-0) 
 
191. schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace žadatelům P.M. a J.M. bytem Rybí ve výši 22.251,- Kč 
z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV.               (14-0-0) 
 

192. schvaluje poskytnutí  účelově vázané dotace žadateli R.V. bytem Rybí ve výši 21.505,- Kč z rozpočtu 
obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV.                (14-0-0) 
 

193. bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2016.             (14-0-0) 
 
194. bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru za rok 2016.                (14-0-0) 
 
195. schvaluje  rozpočtové opatření č. 9.                  (14-0-0) 
 
196. bere na vědomí  zprávu o přehledu rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2016.     (14-0-0) 
 

197. schvaluje  rozpočtové provizorium pro rok 2017.                 (14-0-0) 
 
198. schvaluje podání projektu „Rekonstrukce budovy sokolovny v Rybí“ do vyhlášeného grantového 
programu MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu (Program 133510).              (14-0-0) 
 

199. schvaluje odkoupení pozemku parc. č.1728/5 k.ú Rybí (ostatní plocha, ostatní komunikace) o velikosti 
466 m

2
 od pana J.M. bytem Rybí a paní M.M. bytem Kunín  za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 

32.000,- Kč, s tím že obec uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a návrhem na vklad.                       
(14-0-0) 

 

200. schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 850/95 k.ú Rybí (orná půda) o velikosti 85 m
2
 a dále pozemku 

parc. č. 850/99 (orná půda) o velikosti 252 m
2
 od pana Z.P. bytem Sirotčí, Ostrava - Vítkovice za navrženou 

cenu 16.850,- Kč, s tím že obec uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a návrhem na 
vklad.                     (14-0-0) 
 

201. schvaluje smlouvu mezi panem L.G. bytem Rybí a obci Rybí o bezúplatném převodu majetku do 
majetku obce.                         (14-0-0) 
 
202. schvaluje povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2017 – Mistrovství ČR po 
komunikacích obce na katastru obce Rybí při dodržení „Podmínek obce Rybí pro průjezd SHAKEDOWN po 
komunikacích v obci Rybí v roce 2017“                   (8-5-1) 
 
203. schvaluje stanovení ceny stočného ve výši 5 Kč/m

2
 pro rok 2017 pro nemovitosti, které jsou napojeny na 

kanalizaci v majetku obce.                     (14-0-0) 
 
204. schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 mezi obcí Rybí a společnosti STAMONT – 
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava.               (14-0-0) 
 
205. bere na vědomí informace starostky. 

 
 
      Marie Janečková         Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 


