
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 
17.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí                       ze  dne               13. 12. 2017 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

270. schvaluje doplnění programu o body:  
• Projednání dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 

• Projednání dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ 
 

271. schvaluje  program  17. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 

272. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 
273.     schvaluje   návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Pavel Kotek 
  další členové -  Jaromír Marek a Petr Skalka 
   ověřovatelé zápisu – Ludmila Krausová a Jiří Kudělka 
   zapisovatelka -  Jana Marková                                 (12-0-0) 
 

274.  bere na vědomí  usnesení přijaté na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 4.10.2017;  
                                  (12-0-0) 
 

275.  bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2017.                                (12-0-0) 
 
 
276. bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru za rok 2017.                                        (12-0-0) 
 
 
277.  bere na vědomí  zprávu o přehledu rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2017. 
                                             (12-0-0) 
 

278. schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2018.                                   (12-0-0) 
 
 
279. volí do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pro funkční období 2018-2022 

paní F.Z., bytem Rybí                  (12-0-0) 
   
               
280. schvaluje prodej pozemku parc. č. 47/5 o velikosti 61 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 

paní M.V. bytem Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem 
Viskupičem. Zájemce hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, vyhotovením 
GP a náklady spojených s návrhem na vklad.                         (12-0-0) 

 
 
281. schvaluje prodej nově zaměřených pozemků dle GP č. č. 1407-68/2017 ze dne 24.10.2017:  

• dílu „g“ z pozemku parc. č. 51/18 o velikosti 55 m2 (ost. plocha, komunikace). 
• dílu „b“ z pozemku parc. č. 61/1 o velikosti 1 m2 (ost. plocha, komunikace) 

• dílu „d“ z pozemku parc. č. 61/2 o velikosti 17 m2 (ost. plocha, komunikace) 

paní J.O. bytem Jablunkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. 
Ivanem Viskupičem a to ve výši 4.095,-Kč.                                (12-0-0) 
 
 

282. schvaluje odkoupení nově zaměřených pozemků od paní J.O. bytem Jablunkov a to: 
• „f“ z pozemku parc. č. 51/9 o velikosti 3 m2 (zahrada) 

• „a“ z pozemku parc. č. 61/3 o velikosti 22 m2 (zahrada) 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem a to ve výši 
1.625,- Kč. Poplatky spojené s vyhotovením znaleckého posudku, s vyhotovením GP a 
s návrhem na vklad budou hrazeny 50% obec, 50% paní J.O., Jablunkov.                       (12-0-0) 
 

283.  revokuje  usnesení č. 228/14/2017                                   (13-0-0) 
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284. 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. Poplatek z návrhu na vklad hradí kupující.                         (13-0-0) 

 
 
285. 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.  

  Poplatek z návrhu na vklad hradí kupující.               (13-0-0) 
 
286. schvaluje  stanovení výše odměn neuvolněným zastupitelům obce Rybí dle přílohy a to              

od 1. 1. 2018.                            (13-0-0) 
 
287. schvaluje  cenu stočného ve výši 5 Kč/m3 pro rok 2018 pro nemovitosti, které jsou napojeny na 

kanalizaci v majetku obce, tzn. 175 Kč/osoba/rok.              (13-0-0) 
 
288. schvaluje  Dodatek č. 5 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.                  (13-0-0) 

 
289. schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech příloh 

a souvisejících dokumentů.                 (13-0-0) 
 
290. bere na vědomí  informace starostky.                        (13-0-0) 
 
 

 
 

      Marie Janečková         Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 

 

Evidenční č. písemnosti: 70/2017 

Vyvěšeno: 21.12.2017 

Sejmuto: 6.1.2018 

Za správnost vyvěšení:  

 


