
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 
3.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí               ze  dne                  20.2.2019 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 

 

27. stahuje z programu bod č. 9. Jednání o projektu „Komunitního centra Věžička“          (11-0-0) 

 

28. schvaluje    program  3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;              (11-0-0) 
 

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

30. schvaluje návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Jaromír Havrlant 
  další členové -  Alena Kvitová a Dominik Skalka 
   ověřovatelé zápisu – Andrea Tománková a Jiří Kudělka 
     zapisovatelka -  Jana Marková                            (11-0-0) 
  

31. bere na vědomí usnesení přijaté na 2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 5.12.2018;         
                                                     (11-0-0) 

 

32. schvaluje  poskytnutí dotace TJ Rybí z.s. se sídlem Rybí čp. 362 ve výši 150.000,- Kč na podporu 
sportovního vyžití v rámci TJ Rybí na místních sportovištích pro všechny věkové skupiny obyvatel 
obce, na zajištění financování akcí pořádaných TJ Rybí pro veřejnost a zajištění provozu a údržby 
majetku TJ Rybí.                            (11-0-0) 

33. 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 2019 – schodkový se 
zapojením finančních prostředků z loňského roku: 

 příjmy:   17 843 900 Kč 
 financování:   5.365.000 Kč 
 výdaje:  23.208.900 Kč                     (11-0-0)

   

34. bere na vědomí, že se nebude uzavírat leasingová smlouva a dohoda o splátkách na pořízení 
vozu Dacia Duster Comfort Sce 85kW/115 k Samp S 4x4 (bílá barva) a auto se bude pořizovat 
za hotové.                           (11-0-0) 

 

35. schvaluje  přijetí dotace ze SFŽP ČR na poskytnutí podpory ve výši 600.000,- Kč na pořízení 
elektromobilu pro potřeby obce.                       (10-1-0) 

 

36. schvaluje  dodatek č. 2 OZV obce Rybí č. 1/2016 o nočním klidu, kdy se doplňuje v  čl. 3 odst. 
2) následující ustanovení: Doba nočního klidu se vymezuje od 2. hodiny do 6. hodiny v době 
konání Dne obce Rybí.                        (11-0-0) 

 

37. Zastupitelstvo obce Rybí ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se 
sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,  IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce  
pro výkon všech práv akcionáře paní Marii Janečkovou. Delegace zástupce obce, jakožto 
zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných 
hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních) 
konaných v době od udělení této delegace do dne 20. 10. 2022.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo 
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Petru Skalkovi.         (11-0-0) 



 

 

 

38. schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1453 o výměře 629 m2 (trvalý travní porost) od P.H. a to 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem a to ve výši 
39.000,- Kč. Náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a náklady s návrhem na vklad 
hradí obec.                                   (11-0-0) 

 

39. schvaluje přidělení účelově vázané dotace panu P.H. bytem Rybí ve výši 16.962,- Kč z rozpočtu 
obce Rybí na rok 2019 na stavbu domovní ČOV.                                     (11-0-0) 

 

40. bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2019 dle přílohy 
 podkladového materiálu.                       (11-0-0) 

 

41. bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení Povodí Sedlnice ze dne 21. 12. 2018 dle 
přílohy podkladového materiálu.                       (11-0-0) 

 

42. bere na vědomí  informace starostky.                     (11-0-0) 
 
 

 

      Marie Janečková           Petr Skalka 

              starostka          místostarosta  

 

Evidenční č. písemnosti: 16/2019 

Vyvěšeno: 7.3.2019 

Sejmuto: 23.3.2019 

Za správnost vyvěšení:  


