
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 
18.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí                       ze  dne                 21. 2. 2018 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

292. schvaluje  program  18. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 

293. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 
294.     schvaluje   návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Jiří Kudělka 
  další členové -  Ludmila Krausová a Miroslav Šimíček 
   ověřovatelé zápisu – Eva Křížková a Pavel Kotek 
   zapisovatelka -  Jana Marková                                 (10-0-0) 
 

295.  bere na vědomí  usnesení přijaté na 17. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 13.12.2017;  
                                  (10-0-0) 
 

296.  schvaluje finanční dotaci TJ Rybí se sídlem Rybí čp. 362 na rok 2018 a to ve výši 120.000,- 
Kč.                          (10-0-0) 

 
297. schvaluje  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2017 – schodkový se 
zapojením finančních prostředků z loňského roku: 

 příjmy:   15.986.959 Kč 
 financování:   6.522.000 Kč 
 výdaje:  22.508.959 Kč               (10-0-0) 
 
 
298. schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace Mgr. M.V. bytem Rybí ve výši 16.962,- Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2018 na stavbu domovní ČOV.                          (10-0-0) 
 
 
299.  bere na vědomí informace ČAOH o riziku navýšení nákladů obce za odpadové hospodářství a 

dále iniciativu SMSČR ve věci řešení odpadového hospodářství v ČR.                (10-0-0) 
 
              
300. schvaluje prodej pozemku parc. č. 1705/8 o velikosti 186 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) Ing.   

J. M. bytem Štramberk, 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.                      (10-0-0) 

 
 
301. bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2018 dle přílohy č. 8 

podkladového materiálu.                 (10-0-0) 

 
 
302. bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení Povodí Sedlnice ze dne 20. 12. 2017 dle 

přílohy č. 9 podkladového materiálu.               (10-0-0) 

 
303. bere na vědomí  informace starostky.                         (10-0-0) 

 
 

      Marie Janečková         Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  
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