
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 
19.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí                       ze  dne                   30.5.2018 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

304. schvaluje  program  19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 

305. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 
306.     schvaluje   návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Pavel Kotek 
  další členové -  Jaromír Marek a Jiří Kudělka 
   ověřovatelé zápisu – Miroslav Šimíček a Josef Kudělka 
   zapisovatelka -  Jana Marková                                 (9-0-0) 
 

307.  bere na vědomí  usnesení přijaté na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 21.2.2018;  
                                  (9-0-0) 
 

308. schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2018 na stavbu 
domovní ČOV panu P.B. bytem Rybí a to ve výši 22.022,- Kč.                  (9-0-0) 

 
309. schvaluje počet členů Zastupitelstva obce Rybí pro nové volební období 2018–2022 v počtu 15.                     

                             (9-0-0) 
 
310. schvaluje  Závěrečný účet obce Rybí za rok 2017 v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a souhlasí s celoročním hospodařením bez 
výhrad.                                  (9-0-0) 

 
311. schvaluje Účetní závěrku obce Rybí za rok 2017 v souladu s vyhláškou č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví a se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)                                           (9-0-0) 
 
312. bere na vědomí celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2017 včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení povodí Sedlnice, IČ 70237093, zpracované 
kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm.  a)  „bez výhrad“.               (9-0-0) 

 
313. bere na vědomí  Účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2017.                          (9-0-0) 
 
314. bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč. 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 
2017.                               (9-0-0) 

  
315. bere na vědomí  Účetní závěrku DSO Sompo 2016 za rok 2017.                                 (9-0-0) 
 
316. schvaluje odpis zmařené investice - Tlaková kanalizace v obci Rybí.                                 (9-0-0) 
 
317. schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1849/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 

94 m2 od pana V.H., bytem Jeseník nad Odrou a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem. Obec hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého 
posudku, vyhotovením GP a náklady spojené s návrhem na vklad.             (10-0-0) 

 
318. schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1849/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 

48 m2  a dále pozemku parc. č. 1849/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2 od 
pana M.H., bytem Rybí. A to za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem 
Viskupičem. Obec hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, vyhotovením GP 
a náklady spojené s návrhem na vklad.                                                   (10-0-0) 

 
319. schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1849/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 

168 m2 od paní L.H., bytem Rybí a paní J.Ř., bytem Rybí a to za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem. Obec hradí náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku, vyhotovením GP a náklady spojené s návrhem na vklad.                 (10-0-0) 
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320. schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1849/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 
77 m2 od paní M.D., bytem Rybí a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným 
Ing. Ivanem Viskupičem. Obec hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, 
vyhotovením GP a náklady spojených s návrhem na vklad.                      (10-0-0) 

 
321. schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1849/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 

19 m2 od pana K.H., bytem Rybí a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným 
Ing. Ivanem Viskupičem. Obec hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, 
vyhotovením GP a náklady spojené s návrhem na vklad.                     (10-0-0) 

 
322. schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 1294 o velikosti 1569 m2 (trvalý travní porost), parc. č. 

1295 o velkosti 1356 m2 (orná půda) a pozemku parc. č. 1296/2 o velikosti 759 m2 (trvalý travní 
porost) od vlastníků J.K., Orlová - Lutyně, Z.K., Rybí a A.K., Rybí a to za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem. Obec hradí náklady spojené 
s vyhotovením znaleckého posudku a náklady spojených s návrhem na vklad.                (10-0-0) 

 
323. schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 110/5 o velikosti 375 m2 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) od vlastníka pana E.K., bytem Rybí. Cena obvyklá je stanovena znaleckým 
posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem. Obec hradí náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku a náklady spojených s návrhem na vklad.                    (10-0-0) 

 
324. schvaluje  odkoupení nově zaměřených pozemků parc. č. 1850 o velikosti 7 m2 (ostatní plocha, 

jiná plocha), parc. č. 222/3 dílu a (zahrada) o velikosti 13 m2,  parc. č. 222/3 dílu b (zahrada) o 
velikosti 11 m2 a parc. č. 222/4 (zahrada) o velikosti 15 m2 od E.U a Z.U., Rybí a to za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem. Obec hradí náklady 
spojené s vyhotovením znaleckého posudku, částku 3.400 Kč jako podíl na nákladech za 
vyhotovení GP a náklady spojené s návrhem na vklad.                    (10-0-0) 

 
325. schvaluje v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

plnění pro uvolněného člena zastupitelstva obce, která jsou poskytována z rozpočtu obce a ze 
sociálního fondu (viz příloha).                  (10-0-0) 

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

 
 
 
 

____________________     __________________________ 
      Marie Janečková         Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 

 

 

 

Evidenční č. písemnosti: 29/2018 

Vyvěšeno: 8.6.2018 

Sejmuto: 24.6.2018 

Za správnost vyvěšení: Marková Jana 

 


