
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 
16.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí                       ze  dne                 4. 10. 2017 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

251. schvaluje  program  16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 

252. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 
253.     schvaluje   návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Josef Kudělka 
  další členové -  Ludmila Krausová a Miroslav Šimíček 
   ověřovatelé zápisu – Jaromír Marek a Petr Skalka 
   zapisovatelka -  Jana Marková                                 (15-0-0) 

 

254.  bere na vědomí  usnesení přijaté na 15. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 21.6.2017;  
                                  (15-0-0) 
 
 

255.  bere na vědomí informaci o průběhu projednání návrhu Územního plánu Rybí dle předložené 
důvodové zprávy.                                    (15-0-0) 

 
256.  konstatuje po ověření ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územního plán 
Rybí není v rozporu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, která nabyla 
účinnosti dne 17. 4. 2015 a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje s nabytím účinnosti dne 4. 2. 2011. Dále bylo 
ověřeno, že územní plán není v rozporu ani se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu, jak je též uvedeno v odůvodnění Územního plánu Rybí, v části zpracované 
pořizovatelem dle ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona.          (14-0-1) 

257. rozhoduje v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, o námitkách ve smyslu kap. 4.2. a 4.2._op odůvodnění Územního 
plánu Rybí, části zpracované pořizovatelem, jež je nedílnou součástí předložené přílohy.(8-6-1) 

258. v y d á v á ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 a přílohou č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších přepisů a dále za použití 
ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, Územní plán Rybí, formou opatření obecné povahy, jež je předkládán jako příloha. 

          (8-6-1) 

 
259. schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na stavbu 

domovní ČOV ve výši 18.342,- Kč L.H. a I.R., bytem Rybí.            (15-0-0) 

  
260. schvaluje výši členských příspěvků MAS Lašsko na 5 Kč/občan/rok.                  (15-0-0) 

 
 

261. schvaluje  dodatek č. 1 obecně závazné vyhlášky 1/2016 o nočním klidu. Předmětem dodatku: 
Článek 3 odstavec 2) se rozšiřuje:  Doba nočního klidu se vymezuje od 2. hodiny do 6. hodiny 
v době konání společenské akce „Fishfest“ .              (15-0-0) 

 
 
262. bere na vědomí  celoroční hospodaření DSO Sompo 2016 se sídlem Životice u Nového Jičína 

194 a Závěrečný účet DSO za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
DSO Sompo 2016, IČ 05232481, zpracované v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm.  a)  „bez výhrad“.     (15-0-0) 



 
263. schvaluje  aktualizaci Pasportu místních komunikací obce Rybí.                   (15-0-0) 
 
 

 264. bere na vědomí informaci o návrhu paní F. Z., bytem Rybí na funkci přísedící u Okresního 
soudu v Novém Jičíně na nové volební období 2018 -2022.         (15-0-0) 

 
 
265. schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1711/5  o velikosti 23 m2 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) dle GP č. 1392-4459/2017 panu P.B.a paní V.B. bytem Rybí a to za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným panem Ing. Ivanem Viskupičem ve výši 2.100,- 
Kč. Náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a návrhem na vklad hradí kupující.      
                          (14-0-1) 

 
266. schvaluje  prodej pozemku 1711/6 o velikosti 114 m2 (ost. plocha, ostatní komunikace) paní 

Mgr. M.P. bytem Rybí a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Ivanem Viskupičem 
a to ve výši 6.500,-Kč. Zájemce hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, GP 
a náklady s návrhem na vklad.                             (14-0-1) 

 
267. bere na vědomí  zprávu o přijatých rozpočtových opatřeních provedených v roce 2017. 
                               (15-0-0) 
 
268. bere na vědomí  zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2017.             (15-0-0) 
 
 
269. bere na vědomí  informace starostky.                          (15-0-0) 

 
 
 

 
 

____________________     __________________________ 
      Marie Janečková         Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 


