
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 
14.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí                       ze  dne                 25. 4. 2017 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

218. schvaluje  program  14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 

219. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 

220.     schvaluje   návrhovou komisi ve složení -  předseda  Jiří Kudělka 
  další členové -  Miroslav Šimíček a Ludmila Krausová 
   ověřovatelé zápisu – Zdeněk Heralt a Petr Pochyla 
   zapisovatelka - Jana Marková                                  (11-0-0) 
 

221.  bere na vědomí  usnesení přijaté na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 15.2.2017;  
             
222. schvaluje  uzavření rámcové úvěrové smlouvy č. 10058/17/LCD mezi obcí Rybí a Českou spořitelnou a.s. 
Olbrachtova 1929/62 Praha 4.                               (11-0-0) 
 

 223. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 mezi Obcí Rybí a společností 
Stamont – pozemní stavitelství s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice Ostrava.                
                           (11-0-0) 
224. schvaluje  
1.  zapojení subjektu ZŠ AZ Rybí do projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP, 
Výzva zprostředkujícího subjektu ITI: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 
INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI  
2. realizaci projektu, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu IROP, Výzva zprostředkujícího subjektu ITI: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 
3. přijetí dotace, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
IROP, Výzva zprostředkujícího subjektu ITI: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 
INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI                                                          (11-0-0) 
  

225. bere na vědomí  informace o povolení stavby chodníkových těles v obci Rybí.             (11-0-0) 
 

226. schvaluje  odkoupení pozemku parc. č. 1684/1 k.ú Rybí (ostatní plocha) o výměře 910 m2 od paní M.H., 
bytem Sedlnice. Cena stanovena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem se sídlem firmy 
Vlčovice 21 je stanovena ve výši 63.700,- Kč. Poplatky za úhradu znaleckého posudku a poplatky spojené 
s návrhem na vklad hradí obec.                                 (11-0-0) 
 

227. schvaluje  odkoupení pozemku parc. č. 1414/8 (ostatní plocha, jiná plocha) k.ú. Rybí o výměře 234 m2 od 
pana Ing. J.P. bytem Rybí, Mgr. V.H. bytem Štramberk, od paní N.J. bytem Rybí a od paní M.F. bytem Frenštát 
pod Radhoštěm. Cena stanovena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem se sídlem firmy 
Vlčovice 21 je stanovena ve výši 16.380,- Kč. Poplatky za úhradu znaleckého posudku a poplatky spojené 
s návrhem na vklad hradí obec.                        (11-0-0) 
 

228. schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 186/2 k.ú Rybí (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 150 m2 
a 186/12 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 58 m2 od společnosti SmVaK Ostrava se sídlem 28. října 
1235/169, Ostrava – Mariánské Hory. Cena pozemků je stanovena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. 
Jitkou Ševčíkovou, Denisovo nám. 2681/1, Opava. Cena pozemků je stanovena na 15.672,- Kč  
a schvaluje prodej pozemku parc. č. 1732/2 (jiná plocha) o výměře 20 m2 společnosti SmVaK Ostrava se sídlem 
28. října 1235/169, Ostrava – Mariánské Hory za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. 
Jitkou Ševčíkovou, Denisovo nám. 2681/1, Opava. Cena pozemku je stanovena na 1.292,- Kč.  
Poplatky spojené s návrhem na vklad budou hrazeny 50% obec, 50% SmVaK.         (11-0-1) 
 

229. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a ZO ČZS Rybí se sídlem Rybí čp. 403, jejímž 
předmětem je darování nemovitého majetku pozemku parc. č. st. 322 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
74 m2, jehož součástí je dům čp. 403 – moštárna a dále pozemku parc. č. 87/1 (zahrada) o výměře 301 m2.               
                   (12-0-0) 
230. bere na vědomí  Rozpočtový výhled 2018-2021 (Střednědobý výhled rozpočtu) Sdružení Povodí Sedlnice 
se sídlem Závišice 115.                             (12-0-0) 
 

231. bere na vědomí  Rozpočtový výhled 2017-2018 (Střednědobý výhled rozpočtu) DSO Sompo 2016 se 
sídlem Životice u Nového Jičína čp. 194.                            (12-0-0) 
 

232. bere na vědomí  rozpočet na rok 2017 DSO Sompo 2016 Životice u Nového Jičína čp. 194.        (12-0-0) 
 

233. bere na vědomí informace starostky. 
 

 

      Marie Janečková         Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  
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