REKAPITULACE PŘIJATÝCH
2.
zasedání
Zastupitelstva obce Rybí
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a

USNESENÍ
ze dne

5.12.2018

(Hlasování: pro – proti - zdrželo se)

14. schvaluje
doplnění programu o bod:
• projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
15. schvaluje

(12-0-0)

program 2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;

(12-0-0)

16. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;

(12-0-0)

17. schvaluje návrhovou komisi ve složení - předseda Pavel Kotek
další členové - Andrea Tománková a Vladimír Pavelka
ověřovatelé zápisu – Jaromír Havrlant a Jiří Kudělka
zapisovatelka - Jana Marková

(12-0-0)

18. bere na vědomí usnesení přijaté na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne
30.10.2018;
(12-0-0)
19. schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019

(12-0-0)

20. zmocňuje Radu obce Rybí provádět rozpočtová opatření takto:
- v rámci jednoho ukazatele (převody mezi paragrafy) schváleného rozpočtu do výše
200.000,-- Kč na straně příjmů i výdajů
- v případě obdržení účelově vázaných prostředků (dotací) z jiných rozpočtů, radě obce
přísluší provést rozpočtové opatření v jakékoliv výši na straně příjmů i výdajů (příjmy i
výdaje se zapojí do rozpočtu podle stanoveného účelu)
(13-0-0)
21. stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva obce Rybí za výkon funkce měsíční odměny
v následujících částkách:
místostarosta :
8.000 Kč
člen rady:
2.000 Kč
předseda výboru:
1.100 Kč
předseda komise:
1.500 Kč
člen výboru:
700 Kč
člen komise:
700 Kč
zastupitel bez funkce:
400 Kč
Odměna bude poskytována od 6.12.2018.
Při výkonu více funkcí se odměny nesčítají, neuvolněnému zastupiteli přísluší odměna vyšší.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
(13-0-0)
22. schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva obce,
za výkon funkce členů komisí a výborů a to ve výši 700 Kč/měsíc.
(13-0-0)
23. schvaluje cenu stočného ve výši 5 Kč/m3 pro rok 2019 pro nemovitosti, které jsou napojeny na
kanalizaci v majetku obce, tzn. 175 Kč/osoba/rok.
(13-0-0)
24. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na akci
„Obnova místní komunikace sportovní“
(13-0-0)
25. schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace Ing. O.P. bytem Rybí ve výši 21.407,- Kč z rozpočtu
obce Rybí na rok 2018 na stavbu domovní ČOV.
(13-0-0)
26. bere na vědomí informace starostky.
Marie Janečková
starostka
Ev. č. písemnosti: 68/2018
Vyvěšeno: 14.12.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Za správnost vyvěšení: Jana Marková

Petr Skalka
místostarosta

