
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  
11.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí                      ze  dne                     9.12.2020 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

168. schvaluje  program  11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                                                       (10-0-0) 

 

169. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                                    (10-0-0) 

 

170. schvaluje návrhovou komisi ve složení    -  předseda  Dominik Skalka 
   další členové  -  Jiří Kudělka  a Jana Kovaříková 
    ověřovatelé zápisu – Šárka Hyklová a Antonín Kudělka 
      zapisovatelka -  Jana Marková                              (10-0-0) 
 

171. bere na vědomí usnesení přijaté na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 16.9.2020. 
 

172.  schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021                         (10-0-0) 
 

173. schvaluje cenu stočného ve výši 5 Kč/m3 na rok 2021 pro nemovitosti, které jsou napojeny na 
kanalizaci v majetku obce, tzn. 175 Kč/osoba/rok.                          (10-0-0) 

 

174. schvaluje roční poplatek za provozování domovních čistíren odpadních vod zapojených do 
projektu „Rybí – likvidace odpadních vod“ ve výši 3.600,- Kč/rok a to pro roky 2021 až 2023. 

                                                      (10-0-0) 
 

175.  bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické 
osoby.                                                      (10-0-0) 

 

176. nebylo přijato usnesení k pořízení změny územního plánu - vymezit plochu pro bydlení na 

části pozemku parc. č. 175 k.ú  Rybí v rozsahu cca 1150 m2, tak že by byla dorovnána hranice 
plochy k bydlení.                            (1-6-3) 

 

177. bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické 
osoby.                                                (10-0-0) 
 

178. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona a 
také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona pořízení změny územního plánu - 
vymezit na pozemku parc. č. 906/1 k.ú Rybí plochu SZ – zeleň soukromá a vyhrazená. 

  Náklady na pořízení změny územního plánu bude hradit obec.                                           (10-0-0) 
 

179.  schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 21.002,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 
2020 panu D.S. na stavbu domovní ČOV a uzavření veřejnoprávní smlouvy.                      (10-0-0) 
 

180. schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 21.531,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 
2020 paní A.T., bytem Rybí na stavbu domovní ČOV a uzavření veřejnoprávní smlouvy.    (10-0-0) 
 

181. schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 30.000,-Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 
2020 paní L.G., bytem Rybí na stavbu domovní ČOV a uzavření veřejnoprávní smlouvy.       (10-0-0) 

 

182. schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 28.000,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 
2020 panu J.R., bytem Rybí na stavbu domovní ČOV a uzavření veřejnoprávní smlouvy.  (10-0-0) 

 

183. schvaluje podat žádost o poskytnutí dotace z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a 
rozvoje venkova - DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, vyhlášený 
Ministerstvem pro místní rozvoj, na akci "Rekonstrukce interiéru Základní školy Adolfa 
Zábranského Rybí – II. část“                  (10-0-0) 

 

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

 
       Marie Janečková           Petr Skalka 
              starostka          místostarosta  
 
Evidenční č. písemnosti: 68/2020 
Vyvěšeno: 17.12.2020  Sejmuto: 4.1.2021                                              Za správnost vyvěšení: Jana Marková 


