
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 
2.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí                       ze  dne                  23.11.2022 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

16. schvaluje    program  2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;              (15-0-0) 
 

17. schvaluje,   aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                     (15-0-0) 
 

18. bere na vědomí usnesení přijaté na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 
19.10.2022;                                       (15-0-0) 

 

19. schvaluje návrhovou komisi ve složení -  předseda Jaromír Havrlant 
   další členové -  Šárka Hyklová a Martin Lapčík 
    ověřovatelé zápisu – Petr Skalka a Pavlína Soukupová 
    zapisovatelka -  Jana Marková                            (15-0-0) 
 

20. schvaluje  rozpočtové opatření č. 11/2022                       (15-0-0) 

 
21. 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)                    (15-0-0) 

 
 

22. schvaluje  odkoupení nově zaměřeného pozemku pod chodníkem parc.č. 223/5 o výměře 48 m2  
od E.U. a Z.U., bytem Rybí, za cenu dohodou ve výši 127 Kč/m2 , s tím že návrh na vklad do KN 
zaplatí kupující tj. obec Rybí a schvaluje uzavření smlouvy.               (15-0-0) 

 
23.  schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2023                     (15-0-0) 

 
24. stanovuje  neuvolněným členům zastupitelstva obce Rybí za výkon funkce měsíční odměny 

v následujících částkách: 

• Místostarosta              14.000 Kč 

• Člen rady                      3.000 Kč 

• Předseda výboru          2.000 Kč 

• Předseda komise         2.000 Kč 

• Člen výboru                 1.000 Kč 

• Člen komise                 1.000 Kč 

• Zastupitel bez funkce      500 Kč 
Odměna bude poskytována od 1.12.2022. 
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.            (15-0-0) 

 
 
25. schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, 

za výkon funkce členů komisí a výborů a to ve výši 1000 Kč/měsíc.                                   (15-0-0) 

 
 

26. schvaluje v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů plnění 
pro uvolněného člena zastupitelstva obce, která jsou poskytována z rozpočtu obce a ze 
sociálního fondu (viz příloha)                      (14-0-1) 
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27. schvaluje  cenu stočného ve výši 5 Kč/m3 pro rok 2023 pro nemovitosti, které jsou napojeny na 
kanalizaci v majetku obce, tzn. 175 Kč/osoba/rok.                     (15-0-0) 

 
28. schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2022 na stavbu 

domovní ČOV panu M.Š., bytem Rybí ve výši 23.195,- Kč a uzavření smlouvy.               (15-0-0) 

 
29. schvaluje paní Bc. Andreu Tománkovou určeným zastupitelem pro pořizování územně plánovací 

dokumentace obce Rybí pro volební období 2022 – 2026.                         (15-0-0) 

 
30. bere na vědomí  informace starostky.                       (15-0-0) 

 

 

 
 

____________________     __________________________ 
      Andrea Tománková      Marie Janečková 
              starostka          místostarostka  

 


