
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 
6.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí                       ze  dne                    25.9.2019 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

73. schvaluje   program  6. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                            (13-0-0) 

 

74. schvaluje,   aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                       (13-0-0) 

 

75. schvaluje návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Jiří Kudělka 
  další členové -  Jana Purmenská a Andrea Tománková 
   ověřovatelé zápisu – Jaromír Havrlant a Martin Lapčík 
     zapisovatelka -  Jana Marková                              (13-0-0) 

 
76. bere na vědomí usnesení přijaté na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 12.6.2019.(13-0-0) 

 
77. schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a městem Nový Jičín o budoucí spolupráci při 
realizaci projektu „zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností ORP Nový Jičín“                         (13-0-0) 
 
78. bere na vědomí  zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2019.                                          (13-0-0) 

 
79. bere na vědomí zprávu o projednaných rozpočtových opařeních přijatých Radou obce Rybí v roce 

2019.                                   (14-0-0) 

 
80. bere na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2019.                                                     (14-0-0) 

 
81. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2019                        (14-0-0) 

 
82.  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  č. 1/2019, kterou se zrušuje:  

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu, 

• Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se mění „Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, 
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (o odpadech)“, 

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při držení psů 
a zákazu volného pobíhání psů, 

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ze dne 3. dubna 2006, kterou se vyhlašují závazné části 
Územního plánu sídelního útvaru Rybí ve znění změny č. 3, 

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o závazných částech Územního plánu obce Rybí ve znění 
změny č. 1, 

• Obecně závazná vyhláška č 1/1997 o regulativech územního rozvoje obce Rybí.           (14-0-0) 

 
83.  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 2/2019, o nočním klidu.                     (14-0-0) 

 
84. schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1707/4 (ost. plocha) o velikosti 906 m2 Moravskoslezskému 
kraji se sídlem 28. října 117 Ostrava a to za cenu 60,- Kč/m2 s tím že návrh na vklad zaplatí kupující.
                             (14-0-0) 
 

85. schvaluje prodej pozemku parc. č. 1680/2 (zahrada) o velikosti 90 m2 panu J.R., bytem Rybí a to 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 5.670 Kč s tím, že cenu za zpracování znaleckého 
posudku a návrh na vklad zaplatí kupující.                                  (14-0-0) 

 
86. schvaluje prodej pozemku parc. č. 1680/3 (zahrada) o velikosti 100 m2 panu M.Z., bytem  Praha 
– Stodůlky a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 6.300 Kč s tím, že cenu za 
zpracování znaleckého posudku a návrh na vklad zaplatí kupující.                                                     (14-0-0) 

 

87. schvaluje odkoupení pozemků  
parc. č. 112/2 (ostatní komunikace, ostatní plocha) o velikosti 153 m2 od vlastníků O.P. a V. P. bytem 
Rybí, L.P., bytem Rybí, R.B. bytem Rybí, P.B. a I.B. bytem Rybí, Z.V. a M.V. bytem Rybí,  
parc. č. 112/9 (ostatní komunikace, ost. plocha) o velikosti 10 m2 od pana R.B. bytem Rybí,  
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parc. č. 127/10 (ost. plocha, ost. komunikace) o velikosti 24 m2 a parc. č. 1861 (ost. plocha, ost. 
komunikace) o velikosti 28 m2 od O.P. a V.P. bytem Rybí 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem za 70 Kč/m2 
v celkové výši 15.050 Kč. Zpracování znaleckého posudku a návrh na vklad hradí kupující.     (14-0-0) 

 
88. zamítá odkoupení pozemku parc. č. 1604/11 (trvalý travní porost) o velikosti 4.969 m2 od pana 
Z.P. bytem Rybí a pana J.P. bytem Ostrava – Poruba za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve 
výši 124.225,- Kč.                        (5-6-2) 
 
89.  schvaluje rozpočtové opatření č.  9.                            (13-0-0) 

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

 
 

 

      Marie Janečková           Petr Skalka 
              starostka          místostarosta  

 

 

 

Ev. č. písemnosti: 52/2019 

Vyvěšeno: 4.10.2019 

Sejmuto: 21.10.2019 

Za správnost vyvěšení: Jana Marková   


