
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 
20.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí                       ze  dne                 19.9.2018 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

327. schvaluje doplnění programu o body:  
• zpráva o projednaných rozpočtových opatření přijatých radou obce                       (11-0-0) 

 
328. schvaluje   program  20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                                         (11-0-0) 
 

329.  schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                              (11-0-0) 

 
330.  schvaluje   návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Josef Kudělka 
  další členové -  Ludmila Krausová a Jaromír Havrlant 
   ověřovatelé zápisu – Zdenka Tillová a Pavel Kotek 
   zapisovatelka -  Jana Marková                                  (11-0-0) 
 

331. bere na vědomí  usnesení přijaté na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 30.5.2018;  
                                   (13-0-0) 
 

332. bere na vědomí  zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2018                    (13-0-0) 
 
333. bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2018              (13-0-0) 
 
334. bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru za rok 2018                         (13-0-0) 
 
335. schvaluje aktualizaci pasportu kanalizací obce Rybí dle předloženého návrhu           (13-0-0) 

 
336. schvaluje odkoupení nově zaměřeného pozemku parc. č. 1842/2 o velikosti 331 m2 (ostatní 

plocha, ostatní komunikace) od pana K.Š., bytem Rybí a to za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 23.000,- Kč. Obec hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého 
posudku, vyhotovením GP a náklady spojených s návrhem na vklad.                     (13-0-0) 

 
337. schvaluje  dodatek č. 3 dotačního programu obce Rybí „Domovní ČOV“. Bod 8) ve třetím 

odstavci. Předkládání žádosti o dotaci.  
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 

o kolaudační rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání ČOV nebo  
sdělení vodoprávního úřadu s povolením užívání ČOV nebo 
zápis o provedení závěrečné prohlídky stavby.                            (13-0-0) 

 
338. schvaluje Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 se společností STAMONT–

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava, jejímž 
předmětem je konečné schválení ceny stavby sokolovny.                    (13-0-0) 

 
339.  schvaluje rozpočtové opatření č.6                       (13-0-0) 

 
340. bere na vědomí zprávu o projednaných rozpočtových opařeních přijatých Radou obce Rybí 

v roce 2018.                  (13-0-0) 

 
341. bere na vědomí  informace starostky.                                        (13-0-0) 

 

____________________     __________________________ 
      Marie Janečková         Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  
 

Ev.č. písemnosti: 50/2018 

Vyvěšeno: 27.9.2018   

Sejmuto: 13.10.2018 

Za správnost vyvěšení:  


