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1. Preambule
Plán rozvoje obce Rybí na léta 2015-2020, s výhledem do roku 2025 je strategickým
programovým dokumentem, který formuluje základní směry rozvoje a fungování obce
v návaznosti na rozvoj celého regionu. Je to dlouhodobý záměr koncipovaný na bázi veřejné
diskuze a námětů spoluobčanů, spolků, zájmových skupin a dalších externích aktérů, kteří se
tak na jeho zpracování podílí. Pán rozvoje obce úzce navazuje na Plán rozvoje obce na léta
2007- 2013, s výhledem do roku 2020, zachovává si také stejnou strukturu zpracování.
Je důležitým nástrojem řízení obce, k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při plánování
investičních akcí a při sestavování rozpočtu obce. Umožní obci naplňovat vizi obce a
postupně realizovat její dlouhodobé cíle, přispěje k lepší koordinaci aktivit a zájmů různých
subjektů působících v obci.
Plán rozvoje obce vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých
stránek obce a jejích rozvojových příležitostí, jakož i identifikace existujících rizik. Měl by
být živým dokumentem, který bude průběžně konfrontován s reálnými možnostmi obce a
se zřetelem na ně dále aktualizován. Rovněž tak územní plán a jeho změny budou vycházet
ze strategického plánu – Plánu rozvoje obce Rybí na léta 2015-2020, s výhledem do roku
2025 – jako nadřazeného dokumentu.

2. Historie obce, její lokalita a počet obyvatel
Rybí je původně česká obec, jejíž název je spojován s Rybím potokem. Patřila k hradu
Štramberku a podle staré pověsti ji v roce 1241 společně se Štramberkem a okolními obcemi
zničili Tataři. Později postupně připadla fulneckému panství, potom kunínskému panství,
v roce 1588 byla obec odprodána městu Nový Jičín, i později ještě několikrát změnila
majitele. Po roce 1918 byla samostatnou obcí. V roce 1975 se stala městskou částí města
Nového Jičína. Znovu se osamostatnila v roce 1991.
Obec se nachází v Podradhošťské pahorkatině pod jižním svahem Libhošťské Hůrky a
severovýchodními svahy Holiváku, vzdálená 5,5 km na východ od Nového Jičína. Je součástí
přírodního parku Podbeskydí a Národního geoparku Podbeskydí. Katastrální území má
výměru 902 ha.
Krajina v okolí obce je velmi krásná a tvarově velmi pestrá. Svou polohou zve k turistickým
vycházkám s bohatými výhledy na Moravskou bránu, Jeseníky, Ostravu, Hostýnské vrchy,
Beskydy. Na katastru obce je registrováno celkem 56 významných krajinných prvků. Ke
známějším patří na Hůrce vozová cesta s Kalíškovou skálou, lesní lem s devaterníkem,
oplocená bažantnice na zarostlých mezích, Fojtův les, Potůčky, pastviny a louky s mezemi
pod Kocmínkem, Poldův kopec, památné duby s Boží mukou, alej švestek kolem cesty,
Rybský potok a doprovodná zeleň, potok Klimbach, vývěr sirovodíkové kyselky, les Libotín,
pastevní areál na jižních svazích Jedle a severních svazích Puntíku mezi Libotínem a údolím
Jičínky.
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Při posledním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v obci 1 178 obyvatel. Obyvatelstvo
nad 15 let tvořilo 83 procent. Ke dni 1. 1. 2015 má obec 1 230 obyvatel, z toho je starších
15ti let 83 procent obyvatel. Většina ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnána
v blízké průmyslové zóně v Kopřivnici nebo v Novém Jičíně.
Obcí prochází státní silnice č. II/482. Vlakové nádraží obec nemá, ani v její blízkosti nevede
železniční trať. Hlavní vlakové uzly ve Studénce a Suchdolu nad Odrou jsou vzdálené
přibližně 20 km. Přes obec jsou vedeny poměrně časté autobusové spoje.
Od roku 2014 probíhá zpracování nového Územního plánu obce Rybí. Obec je členem
dobrovolného svazku obcí Sdružení povodí Sedlnice (dále jen DSO Sdružení povodí
Sedlnice), a dále je členem Sdružení místních samospráv ČR a také Místní akční skupiny
Lašsko. V roce 2015 obecní rozpočet hospodařil s příjmy ve výši 9 055 tis. Kč.

3. Technická a občanská vybavenost
Obec je zásobena pitnou vodou ze systému Ostravského oblastního vodovodu, některé
rodinné domy využívají vodu z vlastních studní. Odpadní vody z domácností jsou odváděny
do bezodtokových jímek, nebo jsou částečně předčištěny v septicích, jejich přepady vyúsťují
do jednotné kanalizační sítě nebo přímo do potoka. Čištění odpadních vod v obci probíhá také
výstavbou vlastních domovních čističek odpadních vod. Svoji ČOV má budova základní
školy a budova obecního úřadu. Mateřská škola, budova sokolovny a bytový dům čp. 195 má
vystavěnou skupinovou ČOV. Obec usiluje o rekonstrukci současné jednotné kanalizační sítě
a jejího propojení. Dočištění odpadních vod bude provedeno stavbou ČOV na území obce
Závišice. Realizace této stavby je možná jen s podporou financí z dotačních titulů.
Na území obce je z 85 procent provedena plynofikace. K vytápění rodinných domů se používá
hlavně zemní plyn, částečně elektřina a tuhá paliva. V důsledku vysokých cen elektřiny i
plynu se ale občané dlouhodobě vracejí k vytápění méně kvalitními palivy. Pro snížení
nákladů na vytápění rodinných domů jsou využívány zateplovací systémy a alternativní zdroje
vytápění.
Přibližně 18 ha ploch je dle územního plánu zařazeno mezi stavební parcely. Průměrná
velikost stavební parcely činí 1 500 m2. Všechny stavební parcely v obci patří soukromým
subjektům. Limitujícím faktorem pro stavbu rodinných domů jsou ochranná pásma kolem
plynových sond, ochranná pásma od vzdušných elektrických vedení, vodovodních a
plynovodních řadů, silniční pásma a pásma hygienické ochrany.
Provoz na silnici II. třídy, procházející obcí v délce 2 km, je v současné době velmi
intenzivní. Pro bezpečný pohyb chodců je vybudován chodník podél silnice II/482 po celé
délce obydlené části obce a přechod pro chodce u základní školy. Na příjezdových
komunikacích ve směru od Nového Jičína a Závišic jsou umístěny měřiče rychlosti. Ve směru
od Štramberka je v nepravidelných časových obdobích umístěn měřič rychlosti DSO Sdružení
Sedlnice. Probíhá příprava projektové dokumentace na stavbu chodníku ve směru na
Štramberk včetně přechodu pro chodce u zastávky na fojtství a dále příprava projektové
dokumentace nástupního ostrůvku na zastávce na horním konci včetně přechodu pro chodce.
Společně s obcí Závišice a Kopřivnicí probíhá jednání o zákazu průjezdu nákladních
automobilů nad 12 t přes jmenované obce. Je dokončen obchvat z Nového Jičína na
Kopřivnici přes Příbor po současné vysokorychlostní silnici.
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V obci Rybí je samostatná telefonní ústředna. Území obce má dobré pokrytí díky vysílači na
Bumbálce mobilní operátor O2. Nedostatečný je signál ostatních mobilních operátorů.
Připojení na internet je možné přes pevnou linku, bezdrátové připojení a přes mobilní
operátory.
V obci je zaveden tzv. žetónový systém odvozu odpadu. Za odvoz obsahu popelnic si každý
občan platí samostatně. Na území obce je vytvořeno 13 sběrných míst s kontejnery, které
slouží ke třídění papíru, plastů a skla. Na určených sběrných místech jsou postaveny
kontejnery na kov, olej z domácností, textil, na drobnou elektroniku, baterky, na úsporné
zářivky a tonery z tiskáren. Odvoz biologického odpadu si zajišťují občané individuálně
smlouvou s oprávněnou osobou. Na jaře a na podzim jsou pravidelně přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad. Dvakrát ročně je organizován také sběr nebezpečného odpadu.
V centrální části obce se nachází multifunkční budova, ve které je umístěn obecní úřad,
knihovna, klubovna pro občanské aktivity, konzultační místnost pro lékaře, fyzioterapeutické
a kosmetické služby a místnost pro podnikání. V multifunkční budově funguje i dětská
poradna. Dospělí občané využívají tuto místnost pro zapisování léků, měření tlaku a k
rehabilitačním službám.
Na jižním okraji lesa Rovně se nachází objekt sirných lázní, ve kterém bylo do roku 1999
plícní oddělení novojičínské nemocnice. Vlastníkem areálu sirných lázní je soukromý subjekt,
který jej využívá ke svým podnikatelským aktivitám.
Centrem společenského dění v obci je budova kulturního domu Besedy. Ta se nachází
v bezprostřední blízkosti silnice II. třídy procházející obcí ze směru od Kopřivnice na Nový
Jičín. Objekt slouží především jako restaurační a kulturní zařízení, je v něm sál s kapacitou
150 osob a skládacím podiem. Akustika sálu je nevyhovující. Při zateplení objektu došlo také
ke snížení hluku z blízké silnice. Ve sklepních prostorech se nachází skautská klubovna.
V budově se také nachází dva sociální byty a také technické zázemí pracovníků obce.
Budova základní školy je stará více než 100 let, byla v průběhu let dostavována a opravována.
V letech 2009/10 proběhla modernizace vnitřního zařízení (elektroinstalace, ústředního
vytápění, zdravotechniky). Kapacita objektu základní školy je stanovena pro 90 žáků.
Základní školu v obci navštěvují děti od 1. do 5. třídy. Starší děti dojíždějí na druhý stupeň do
Nového Jičína a Kopřivnice.
Budova mateřské školy byla postavena v 70. letech minulého století. V roce 2011 proběhlo
zateplení pláště budovy, včetně modernizace vnitřního zařízení (ústřední vytápění,
elektroinstalace, zdravotechnika). V objektu se nachází dvě oddělení mateřské školy
s celkovou kapacitou 50 dětí. Garáž mateřské školy je využívána pro uskladnění techniky
v majetku obce.
Sportovní dění se koncentruje na fotbalovém hřišti, minihřišti a dětském hřišti v areálu
Klimbach. V zimních měsících jsou v provozu i sjezdovky s vleky na Polďáku a Kocmínku,
které spravuje TJ Sokol Rybí. Sjezdovka na Polďáku je zasněžována technickým sněhem, tím
se prodlužuje lyžařská sezóna, která činí v průměru 27 dní v roce.
Pro sportovní i kulturní akce je dále využívána budova sokolovny s klubovnou Kalimera,
s výletištěm a volejbalovým hřištěm. Objekt je v majetku obce. V současné době je zpracován
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projekt na celkovou rekonstrukci budovy a přilehlého areálu. Realizace je možná jen
s využitím dotací.
Na území obce se nacházející 2 obchody, které mají ve svém sortimentu smíšené zboží.
Občané obce využívají i nedaleká nákupní centra v Novém Jičíně a Kopřivnici
Poštovní služby v obci zajišťuje partner České pošty. Otevírací doba je pondělí – pátek vždy 3
hod.
Zařízení typu denního stacionáře nebo domov důchodců v obci neexistují. Terénní zdravotní a
sociální služby zajišťuje hlavně Katolická charita nebo podobní poskytovatelé zdravotních a
sociálních služeb. Členové Červeného kříže seniorům a handicapovaným lidem zajišťují
měření tlaku a také dovoz léků z lékárny v Novém Jičíně.

4. Pracovní příležitosti a možnosti kulturního a společenského
vyžití
Pracovní příležitosti:
Největším podnikatelským subjektem na území obce je zemědělský podnik Agrosumak se
sídlem Suchdole nad Odrou; obhospodařuje převážnou část zemědělské půdy na území obce.
K zaměstnanosti občanů obce společnost přispívá okrajově nebo doplňkově. Přímo v obci se
nachází brownfield - areál kravína.
Místní podnikatelé patří mezi malé podnikatele. Většinou jde o drobné živnostníky, kteří
provozují činnost buď zcela bez zaměstnanců, nebo maximálně se třemi zaměstnanci.
Většina obyvatel dojíždí za zaměstnáním do Nového Jičína, Příboru, Frenštátu
pod Radhoštěm, Kopřivnice.
Pracovní příležitosti přímo v obci téměř neexistují.
Kulturní a společenské vyžití:
V obci je tradičně bohatý společenský a spolkový život. Svou činnost provozuje řada
organizací a spolků: Tělovýchovná jednota Rybí, Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu, Sbor dobrovolných hasičů, Klub žen, Junák - svaz skautů a skautek
ČR, Český svaz myslivců, Český červený kříž, Klub seniorů, neformální skupina rodičů a
jejich dětí – Želvičky, Farnost Rybí. Na základní škole působí pobočka ZUŠ Zdeňka Buriana
Kopřivnice a Dům dětí a mládeže Kopřivnice.
Od roku 1930 je pečlivě vedena kronika obce do níž jsou zaznamenány všechny důležité
události, které se udály nejen v obci, ale také nejdůležitější události našeho státu i světa.
K důležitým zdrojům informací o životě v obci i vlasti patří dále farní kronika vedena od roku
1896 a od roku 1912 i kronika TJ Sokol. Svoji kroniku vede také základní škola. Všechny tyto
dokumenty můžou inspirovat dnešní i budoucí generace.

Tradice a zvyky:
Křesťanská tradice je udržována poutí, která se koná ke svátku Povýšení sv. Kříže. Udržel se
také lidový zvyk vynášení zimy a krmášová zábava, kterou pořádají místní hasiči. Tradiční a
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známé byly rybské koláče a zapomenutou tradicí jsou „Třešňové slavnosti“. Několik lidí
doposud ovládá výrobu tradičních papučí zvaných brňáků. K novodobým tradicím patří akce
TJ Sokol pochod „Za pohledy z Rybí“, Kloboukový turnaj ve volejbalu, Memoriál Jaroslava
Kvity ve stolním tenise, turnaj v karetních hrách, lyžařské závody a maškarní karneval
na sněhu, tábor místních skautů, drakiáda, den dětí, vítání nového roku, vítání občánků a
blahopřání seniorům k významným životním jubileím.

Stavební památky:
Nejvýznamnější památkou obce Rybí je kostel
Povýšení sv. Kříže, lidová stavba z 15. století, který
byl spolu se hřbitovem vyhlášen chráněnou kulturní
památkou. Pozůstatky křížové cesty připomínají dvě
kapličky v poli.
Významné osobnosti obce:
Nejznámějším rodákem obce je akademický malíř,
grafik, především ilustrátor dětských knih, národní
umělec Adolf Zábranský (1909 - 1981). Narodil se v
rodině řídícího učitele Karla Zábranského. Dosáhl
světového uznání získáním Andersenovy ceny.
Mezi významné osobnosti obce patří katolický kněz
Ferdinand Spisar (1952 – 1918), který v Rybí působil v letech 1895 až 1918. Otevřel pro
čtenáře vlastní farní knihovnu a byl spoluzakladatelem čtenářského spolku. Stal se předsedou
Reiffeisenova spořitelního a záloženského spolku. Jeho zásluhou začal i neobyčejný rozkvět
včelařství v Rybí.
V Rybí se narodil kněz Albín Kvita (1915 – 1961), který později působil ve farnosti Brno –
Husovice. V létech 1950 – 1956 a 1961 byl vězněn a mučen v komunistických vězeních.
I muzikant, zpěvák, člen hardrockové kapely Citron Jindřich Kvita (1960 – 1997) pochází
z Rybí. V roce 1988 obsadila skupina Citron 1. místo v hudební soutěži Zlatý slavík.
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5. SWOT analýza obce Rybí v roce 2015
Silné stránky
 dobrá dopravní obslužnost v blízkosti měst
Nový Jičín a Kopřivnice s dostatkem
pracovních příležitostí
 zachování venkovského rázu krajiny,
příjemné bydlení
 cenné přírodní a kulturní hodnoty na území
obce a v jejím okolí
 široké spektrum činných zájmových spolků
a skupin, pestrý kulturní a sportovní život
 tradiční vazba na místo, občanská
sounáležitost a solidarita
 fungující základní systém třídění a sběru
odpadů
 vyrovnaný rozpočet obce
 existence spolupráce v rámci DSO Povodí
Sedlnice

Příležitosti
 existence finanční podpory ze
strukturálních fondů EU
 zklidnění dopravy po vybudování
obchvatu na silnici I/48
 využití potenciálu geoparku
Podbeskydí
 využití potenciálu MAS Lašsko
 využití potenciálu meziobecní
spolupráce
 rozvoj terénních sociálních a
zdravotních služeb

Slabé stránky obce

Ohrožení
 omezení výstavby rodinných domů
v důsledku ochranných pásem
plynovodů a vysokého napětí
 růst finanční náročnosti na zajištění
potřebné zdravotní péče
 růst automobilové dopravy
 nedostatečná činnost policie
 nešetrné hospodaření v krajině,
snižování biodiverzity – zhoršení
retenčních schopností krajiny a
úrodnosti půdy
 zhoršování kvality ovzduší vlivem
cenových rozdílů paliv
 zdražování služeb odpadového
hospodářství
 nedostatek finančních i lidských
zdrojů na rozvojové aktivity
















neexistence funkčního centra obce
technicky nevyhovující stav objektu budovy
sokolovny a přilehlého areálu
chybějící prostory pro služby zdravotní péče a
sociální služby
nedostatečná infrastruktura pro mimoškolní
vzdělávání a jiné vyžití zejména mládeže a
seniorů
nedostatek rekreačně sportovních zařízení
chybějící kanalizace, ČOV a infrastruktura pro
novou obytnou zástavbu
nedostatečné bezpečnostní prvky na silnici
II.třídy
malá zodpovědnost občanů za stav ŽP (malé
černé skládky)
nedostatečné třídění bio odpadu, kovového
odpadu
ztížení průjezdnosti obcí po místních a
účelových komunikacích
malá propagace významných rodáků a místních
historických událostí
nedostatečná spoluúčast občanů na
rozhodování o veřejných záležitostech
zvyšování počtu vandalských činů
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6. Vize rozvoje obce Rybí

GLOBÁLNÍ CÍL - Vize
Vytvořit z obce Rybí dobré a bezpečné místo pro život všech jejich obyvatel.
Rozvíjet podmínky pro rozvoj sociálního prostředí, ochranu životního
prostředí, bezpečí v obci, pracovních a podnikatelských příležitostí a
infrastruktury. Dlouhodobou prosperitu a spokojenost občanů založit na
souladu místních kulturních tradic a široké otevřenosti.

SPECIFICKÉ CÍLE A PRIORITY

I. Kvalita
společenského života a
péče o občany

II. Životní prostředí a
bezpečnost

III. Aktivizace
partnerství

PRIORITY I.

PRIORITY II.

PRIORITY III.

I. 1 Péče o kulturní
tradice a místní zvyky

I. 2
Rozvoj vzdělávacích a
kulturních aktivit

I. 3
Rozvoj sportovních a
volnočasových aktivit

II. 1
Ochrana životního
prostředí a zachování
rázu krajiny

III. 1
Zkvalitňování veřejné
správy a řízení obce

II. 2
Zvyšování bezpečnosti
na komunikacích

III. 2
Rozvoj podnikatelských
a pracovních příležitosti

II. 3
Ochrana veřejného a
soukromého majetku

III. 3
Rozvoj vnější
spolupráce

I. 4
Rozvoj sociálních a
zdravotních služeb
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7. Prioritní problémové oblasti
Obec Rybí se ve svém rozvoji zaměří na tyto prioritní problémové oblasti:
Kvalita společenského života a péče o občany
Charakteristika:
V obci existuje poměrně čilý společenský život. Spolky, zájmové skupiny i jednotlivci mají
možnost využívat poměrně pestrou nabídku společenských zařízení. Většinu obyvatel obce
tvoří starousedlíci, kteří mají zájem udržovat historické tradice i zvyky obce. Pro zlepšení
zapojování všech věkových a sociálních skupin do společenského dění je potřeba nadále
rozvíjet společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity. Vytvářet tak pocit
sounáležitosti s obcí.
Jako nedostatek je dlouhodobě pociťována absence sociálních a zdravotních služeb v obci.
Obec v této oblasti spolupracuje s městy Nový Jičín a Kopřivnice při zajištění sociálních a
zdravotních služeb v regionu. Podporuje rozvoj neziskových organizací, které poskytují
terénní sociální a zdravotní služby.
Životní prostředí a bezpečnost
Charakteristika:
Z hlediska kvality životního prostředí je nutné zaměřit se na ochranu vodních toků, ovzduší a
na zlepšení podmínek pro ochranu biodiverzity na území obce. Vzhledem k umístění obce
podél rušné silnice II. třídy je významným úkolem řešení bezpečnosti na komunikacích.
V obou případech je žádoucí zaměřit se rovněž na průběžné vzdělávání a osvětu.
Aktivizace partnerství
Charakteristika:
Současná dynamika společenského dění přináší také problémy a úkoly. Je třeba zapojit
všechny dostupné zdroje, získávat nové podněty, seznamovat se s příklady dobré praxe. Je
třeba učit se partnerskému přístupu, zlepšovat komunikaci, hledat kreativní způsoby
zapojování veřejnosti do rozhodování. Přínosem je navázání spolupráce a upevňování vztahů
s jinými obcemi, regiony a také přeshraniční spolupráce. Nadále pokračovat v aktivní činnosti
dobrovolných svazků obcí na ochranu společných zájmů.
V oblasti rozvoje podnikání bude obec nadále podporovat rozvoj zemědělské činnosti a
drobného a ekologicky čistého průmyslu a služeb, včetně podpory rozvoje turistického ruchu.
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I. Prioritní osa: Kvalita společenského života a péče o občany
I.1 Strategický cíl: Péče o kulturní tradice a místní zvyky
I.1.1 Operační cíl: Rozvoj funkčního centra obce
I.1.2 Operační cíl: Zachování a rozvoj místních tradičních výrob
I.1.3 Operační cíl: Uchovávání historické paměti obce
I.1.4 Operační cíl: Propagace obce, místních zvyků a tradic
I.2 Strategický cíl: Rozvoj vzdělávacích a kulturních aktivit
I.2.1 Operační cíl: Modernizace infrastruktury pro vzdělávací aktivity
I.2.2 Operační cíl: Modernizace infrastruktury pro kulturní aktivity
I.2.3 Operační cíl: Rozvoj aktivit mimoškolního vzdělávání obyvatel obce
I.3 Strategický cíl: Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit
I.3.1 Operační cíl: Modernizace infrastruktury pro sportovní aktivity
I.3.2 Operační cíl: Modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity
I.3.3 Operační cíl: Podpora volnočasových aktivit
I.4 Strategický cíl: Rozvoj sociálních a zdravotních služeb
I.4.1 Operační cíl: Koncepce zajištění sociálních služeb pro obyvatele obce
I.4.2 Operační cíl: Vybudování infrastruktury pro sociální a zdravotní služby

II. Prioritní osa: Životní prostředí a bezpečnost
II.1 Strategický cíl: Ochrana životního prostředí a zachování rázu krajiny
II.1.1 Operační cíl:
II.1.2 Operační cíl:
II.1.3 Operační cíl:
II.1.4.Operační cíl:

Modernizace a rozvoj inženýrských sítí
Rozvoj odpadového hospodářství
Obnova a ochrana zeleně
Zlepšení kvality vody ve vodních tocích

II.2 Strategický cíl: Zvyšování bezpečnosti na komunikacích
II.2.1 Operační cíl: Rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníků
II.2.2 Operační cíl: Realizace bezpečnostních prvků na komunikacích, podpora
ekologického způsobu dopravy
II.2.3. Operační cíl: Rozšíření komunikační sítě
II.3 Strategický cíl: Ochrana veřejného i soukromého majetku
II.3.1 Operační cíl: Koncepce bezpečnosti a ochrany obyvatel a majetku v obci
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III. Prioritní osa: Aktivizace partnerství
III. 1 Strategický cíl: Zkvalitňování veřejné správy a řízení obce
III. 1.1 Operační cíl: Zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech
III. 1.2 Operační cíl: Zlepšení prostředí pro vyřizování záležitostí občanů
III. 2 Strategický cíl: Rozvoj podnikatelských a pracovních příležitostí
III. 2.1 Operační cíl: Podpora rozvoje turistického ruchu
III. 2.2 Operační cíl: Podpora řemesel a služeb
III. 3 Strategický cíl: Rozvoj vnější spolupráce
III. 3.1 Operační cíl: Podpora spolupráce v rámci DSO Povodí Sedlnice
III. 3.2 Operační cíl: Navázání spolupráce s jinými obcemi v rámci regionu i celé ČR
III.3.3. Operační cíl: Rozvoj přeshraniční spolupráce
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8. Rozvojové aktivity prioritní osy I
Kvalita společenského života a péče o občany
I. 1 Strategický cíl: Péče o tradice a místní zvyky
I. 1.1 Operační cíl: Rozvoj funkčního centra obce

Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Rekonstrukce budovy fary

Oprava budovy fary včetně
hospodářských budov, dvora a přilehlé
zahrady

2015 - 2018

Rekonstrukce budovy
fojtství a přilehlého areálu

Rekonstrukce budovy fojtství včetně
přilehlého dvora a stájí

2017 - 2025

Centrální část obce - živý
prostor

Využití prostoru před školou, za
zastávkou autobusu, před obecním úřadem
pro setkávání
lidí.
Vytvoření 2015 - 2025
odpočinkových míst pro obyvatele i
návštěvníky.

Úprava výsadby zelené plochy, rozšíření
Úprava veřejného
2017 - 2020
prostoru u obecního úřadu parkovacích ploch
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Předpokládané
finanční náklady
Vytvoření zázemí 1.500.000,- Kč,
pro potřeby Řkf využití dotačních
Rybí
titulů
Zázemí pro
30.000.000,- Kč,
provozování
využití dotačních
pohostinské a
titulů
turistické činnosti
Pořádání školních,
a společenských
akcí v centru obce, 7.000 Kč
umístění laviček
každoročně
odpočinkových
koutů.
Parková úprava
veřejného
prostranství u OÚ,
1.200.000 Kč
nová parkovací
místa
Realizační výstup

Garanti a
spolupráce
Řkf Rybí
Soukromý
subjekt

Obec Rybí,
základní
škola

Obec Rybí

I. 1.2 Operační cíl: Zachování a rozvoj místních tradičních výrob
Rozvojová aktivita

Zachování tradičních
venkovských výrob

Období
realizace

Popis

Poskytování podpory pro zachování a
rozvíjení tradičních venkovských
výrobních aktivit (např. koláče, brňáky)

Informování o výrobě papučí – brňáků a
Propagace výroby
propagace těchto výrobků na obecních
tradičních papučí - brňáků
akcích

Rekonstrukce domu
zahrádkářů

Zachování možnosti tradičního pečení
koláčů v pekárenské peci, sušení ovoce,
smažení povidel, moštování ovoce

13

2015 - 2025

2015 - 2025

2018- 2020

Realizační výstup
Finanční veřejná
podpora realizace
projektů místních
spolků a
živnostníků
Zachováni
informací o výrobě
tradičních papučí
v obci.
Obnovení
technického
zařízení pro
zpracování
výpěstku ze zahrad

Předpokládané
finanční náklady
V rámci běžných
rozpočtových
výdajů.
Využití dotačních
titulů

Garanti a
spolupráce
Obec Rybí,
Základní
organizace
Českého
zahrádkářsk
ého svazu

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí,
soukromý
subjekt

5.000.000 Kč,
využití dotačních
titulů

Obec Rybí,
ZO ČSZ

I. 1.3 Operační cíl: Uchovávání historické paměti v obci
Rozvojová aktivita

Život a dílo významných
rodáků a jiných osobností
obce

Období
realizace

Popis
Sestavení přehledu a následného plánu
vzpomínkových akcí k připomenutí
významných osobností obce a jejich díla

2016 - 2018

Realizační výstup
Sborník
významných
osobností obce na
internetových
stránkách obce

Předpokládané
finanční náklady

5.000 Kč
jednorázově

(zadání pro
studentskou práci)

Zachování paměti
historických události obce

Sestavení přehledu a následného plán
vzpomínkových akcí k připomenutí
významných historických událostí obce

2017 - 2019

Péče o pietní místa obce

Zajištění pravidelné údržbu a obnovy
pomníku padlých a válečných hrobů

2015 - 2025

Péče o okolí kostela
Povýšení sv. Kříže

Zajištění důstojné úpravy okolí kostela
jako kulturní památky a dominanty obce

2015 - 2025

Kostel – dominanta obce

Podílet se na obnově kulturní památky

2015 - 2018

Kapličky - drobná
architektura v krajině

Spolupráce na zachování pozůstatků
křížové cesty ze Starého Jičína do
Štramberka
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2015 -2025

Sborník
významných
události na
internetových
stránkách obce
(zadání pro
studentskou práci)

5.000 Kč
jednorázově

Zachování pietních
míst v obci

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Úprava centra obce,
úprava parkovacích 1.500.000 Kč
míst
600.000 Kč,
Obnova stavby
Využití dotačních
kostela
titulů
Vytvoření
Meditační stezky v
krajině

3.000,- Kč
každoročně

Garanti a
spolupráce
Obec Rybí,
Muzeum
Novojičínska,
státní archiv

Obec Rybí,
Muzeum
Novojičínska,
státní archiv

Obec Rybí
Obec Rybí,
Řkf. Rybí
Obec Rybí,
Řkf. Rybí
Obec Rybí,
Klub rodáků
NJ, mládež
děkanátu NJ

I. 1.4 Propagace obce, místních zvyků a tradic
Období
realizace

Rozvojová aktivita

Popis

Propagace rodáka
akademického malíře
Adolfa Zábranského

Volně přístupná informační tabule
věnována životu a dílu malíře AZ,
vzpomínkové akce k životnímu výročí

2015 -2025

Realizační výstup
Tabule v přístřešku
u základní školy,
propagační
materiály obce
Informační tabule
v přístřešku školy,
propagační
materiály obce,
výtvarná soutěž
škol

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

2.000,- Kč
každoročně

Obec Rybí,
základní
škola

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí,
základní
škola

Základní škola – Adolfa
Zábranského

Propagace díla akademického malíře AZ

2015 - 2025

Pochod Za pohledy z Rybí

Podpora pořádáni tradiční turistické akce,
zajištění její propagace v regionu

2015 – 2025

Turistický pochod

50.000 Kč
každoročně

Vynášení zimy ze vsi

Pořádání tradiční společenské akce

2015 - 2025

Uchováni lidového
zvyku

3.000 Kč
každoročně

Třešňové slavnosti

Pořádání kulturně společenské akce
navazující na tradici lidových třešňových
slavností v obci

2016 – 2025

Obnova a uchováni
lidového zvyku

15.000 Kč
každoročně

Rybská pouť

Pořádání kulturní akce u příležitosti
konání Rybské pouti

2016 -2025

Kulturní vystoupení 10.000,- Kč
pro veřejnost
každoročně
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Obec Rybí,
TJ Sokol
Rybí
Obec Rybí,
základní
škola
Obec Rybí,
neziskové
organizace
Obec Rybí
Neziskové
organizace

I. 2 Strategický cíl: Rozvoj vzdělávacích a kulturních aktivit

Rozvojová aktivita
Opravy budovy základní
školy

Školní zahrady

I. 2.1 Operační cíl: Modernizace infrastruktury pro vzdělávací aktivity
Období
Popis
Realizační výstup
realizace
Provedení
hydroizolace
Zabezpečení budovy školy proti vlhkosti,
2015 – 2025 budovy, úpravy
provádění úprav vnitřního interiéru
interiéru dle
potřeby školy
Zabezpečení údržby zahrad mateřské a
základní školy včetně nutného vybavení

2015 – 2025

Školní zahrady pro
potřeby výuky

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí,
ZŠ

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů obce

Obec Rybí,
ZŠ, MŠ

I. 2.2 Operační cíl: Modernizace infrastruktury pro kulturní aktivity
Období
Popis
Realizační výstup
realizace

Předpokládané
finanční náklady

Obecní knihovna – místo
informačních technologií,
místo společenský aktivit

Moderní technologie ICT přístupné pro
veřejnost, místo pro přednášky, výstavy,
společenské aktivity

Vzduchotechnika
v pohostinství Beseda

Realizace vzduchotechniky v prostorách
pohostinství Beseda.

Modernizace vybavení
společenského sálu
kulturního domu
Ozvučení akcí pro
veřejnost

Zlepšení akustických vlastností
společenského sálu, Modernizace
vnitřního vybavení společenského sálu
Zajištění dobrého ozvučení společenských
akcí

Rozvojová aktivita
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Garanti a
spolupráce
Obec Rybí,
Městská
knihovna
Nový Jičín,
neziskové
organizace

2015 - 2025

Obecní knihovna
místo komunitní
centrum

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

2015 - 2017

Modernizace
interiéru
pohostinství

500.000 Kč

Obec Rybí

2015 -2018

Modernizace
interiéru budovy

1.000.000 Kč

Obec Rybí

2015 -2016

Pořízení nových
30.000 Kč
ozvučovacích prvků

Obec Rybí

I. 2.3 Operační cíl: Rozvoj mimoškolního vzdělávání obyvatel obce
Rozvojová aktivita a její
popis

Popis

Období
realizace

Realizační výstup

Vzdělávání rodičů na
mateřské dovolené,
seniorů a ostatních
obyvatel obce

Podpora realizaci programů dalšího
vzdělávání (komunikační technologie,
právní minimum, trénování paměti, kurz
první pomoci, kurz fotografování apod.)

2015 - 2025

Vzdělávací akce

Informační technologie
pro veřejnost

Provozování tři veřejně přístupných
internetových stanic, umožnit veřejnosti
využívat ostatní dostupné informační
prostředky a technologie

2015 - 2025

3 veřejné
internetové stanice
v knihovně
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Předpokládané
finanční náklady
V rámci běžných
rozpočtových
výdajů. Využití
dotačních
programů

Garanti a
spolupráce
Obec Rybí,
Úřad práce
NJ,
soukromý
subjekt

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí

I. 3 Strategický cíl: Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit
I. 3.1 Operační cíl: Modernizace infrastruktury pro sportovní aktivity
Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Modernizace sportovního
areálu v areálu Klimbach

Realizace osvětlení minihřiště –
prodloužení doby pobytu na minihřišti

2016 - 2017

Rekonstrukce a
modernizace objektu
sokolovny

Celková rekonstrukce a modernizace
budovy sokolovny včetně přilehlého
areálu

2016 - 2018

Relaxačně rehabilitační
zařízení

Rekonstrukce šaten na fotbalovém hřišti,
zajištění výstavby sauny a prostor pro
poskytování rehabilitačních masáží

2017 -2020

Dopravní dětské hřiště

Rozšíření využití minihřiště pro dopravní
výchovu dětí

2017

Sportovní hřiště u
základní školy

Úprava sportovní plochy, umístění
ochranných sítí

2017
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Realizační výstup
Umístění VO na
minihřišti
Budova sokolovny
odpovídající
standardům pro
provozování
sportovních a
volnočasových
aktivit
Sauna se zázemím
Pořízení
přenosného
dopravního značení
Dětské hřiště pro
školní a
volnočasové
aktivity

Předpokládané
finanční náklady
400.000 Kč

Garanti a
spolupráce
Obec Rybí,
TJ Rybí

35.000.000 Kč,
využití dotačních
titulů (dotace od
státu a EU).
dotace

Obec Rybí

1.000.000 Kč

TJ Rybí,
obec Rybí

20.000 Kč

Obec Rybí,
ZŠ, MŠ

2.000.000 Kč

Obec Rybí,
ZŠ

3.2 Operační cíl: Modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity
Rozvojová aktivita

Období
realizace

Popis

Modernizace suterénních
prostor Besedy pro
potřeby skautského oddílu

Modernizace prostor klubovny včetně
zařízení pro potřeby skautského oddílu
s možností krátkodobého ubytování

Společenské centrum
Věžička

Rekonstrukce budovy čp. 102 „Věžičky“
včetně přilehlé zahrady

2017 – 2018

2016 -2018

Realizační výstup
Rekonstruované
prostory pro
volnočasové
aktivity skautů.
Finančně nenáročné
pobytové zařízení.
Vytvoření centra
volnočasových
aktivit

Táborová základna pro
skautský oddíl

Získání vhodného pozemku pro
vybudování skautské táborové základny

2020

Vytvoření zázemí
pro pořádání
dětských táborů

Úprava dětského hřiště
v areálu Klimbach

Pořízení mobiliáře a zpevnění ploch
v areálu dětského hřiště

2018

Vytvoření zázemí
pro návštěvníky
dětského hřiště
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Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

300.000 Kč

Obec Rybí,
Junák-svaz
skautů a
skautek ČR

5000.000,- Kč,
s využitím
dotačních titulů

Soukromý
subjekt

500.000 Kč

Obec Rybí,
Junák-svaz
skautů a
skautek ČR

500.000 Kč

Obec Rybí

I. 3.3 Operační cíl: Podpora volnočasových aktivit
Období
realizace

Realizační výstup

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

2015 – 2025

Pestrá spolková a
zájmová činnost
obce

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí,
neziskové
organizace

Věnovat zvláštní podporu oddílu skautům
jako jediné dětské organizaci v obci

2015 – 2025

Veřejná finanční
podpora

10.000 Kč
každoročně

Obec Rybí,
Junák-svaz
skautů a
skautek ČR

Provozování společenské klubovny v
multifunkčním objektu pro potřeby
setkávání lidí všech generací

2015 -2025

Klubovna pro
volnočasové
aktivity občanů

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí

Rozvojová aktivita

Popis

Podpora a propagace
spolkové a zájmové
činnosti

Podpora rozvoje spolkové a zájmové
činnosti na principech partnerství všech
věkových a sociálních skupin obyvatel
(plesy, soutěže, turnaje, výstavy, zájezdy
apod.)

Podpora a propagace
činnosti skautů
Podpora činnosti
v klubovně obce
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I. 4 Strategický cíl : Rozvoj sociálních a zdravotních služeb
Rozvojová aktivita
Podpora a rozvoj
terénních služeb pro
seniory a zdravotně
handicapované občany
Rozvoz léků pro seniory a
handicapované občany

I. 4.1 Operační cíl: Koncepce zajištění sociálních služeb pro obyvatele obce
Období
Popis
Realizační výstup
realizace
Aktualizované
Zajištění informovanosti občanů o
údaje
službách a kontaktech na poskytovatele
2015 - 2025
v informačních
sociálních a zdravotních služeb
systémech obce
Dovoz léků
Zajištění služby doručení léků seniorům a
2015 - 2025 potřebným
handicapovaným občanům
občanům

Předpokládané
finanční náklady
V rámci běžných
rozpočtových
výdajů
2.000 Kč
každoročně

Garanti a
spolupráce
Obec Rybí,
sociální
odbor
města NJ
Obec Rybí,
ČČK

I.4.2 Operační cíl: Vybudování infrastruktury pro sociální a zdravotní služby
Rozvojová aktivita a její
popis
Konzultační místnost pro
poskytování
zdravotnických a
sociálních služeb
Zřízení denního stacionáře
pro seniory a zdravotně
postižené obyvatelé obce

Popis
Zachování a rozvoj základního standartu,
vybavení konzultační místnosti pro
poskytování zdravotních a sociálních
služeb
Zmapování poptávky, vyhledávání
vhodných prostor pro provozování
denního stacionáře pro seniory a
handicapované občany
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Období
realizace

Realizační výstup

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

2015-2025

Poskytování
základních
zdravotních služeb
pro děti i seniory

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí

5.000.000,- Kč
(dotace státu)

Obec Rybí,
soukromý
subjekt

2020 -2025

Denní stacionář

9. Rozvojové aktivity prioritní osy II
Životní prostředí a bezpečnost
II. 1 Strategický cíl: Ochrana životního prostředí a zachování rázu krajiny
II. 1.1 Operační cíl: Modernizace a rozvoj inženýrských sítí
Rozvojová aktivita
Čištění odpadních vod v
obci
Rekonstrukce stávajících
kanalizačních stok

Rozvoj inženýrských sítí

Popis
Zajištění čištění odpadních vod
z rodinných domů v obci
Rekonstrukce stávajících kanalizačních
stok dle pasportu kanalizace v majetku
obce
Zajištění výstavby inženýrských sítí pro
novou zástavbu rodinných domů na území
obce
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Období
realizace

Realizační výstup

Předpokládané
finanční náklady

2015 - 2025

Kanalizace a ČOV
- revitalizace
Rybského potoka a
řeky Sedlnice

70.000.000,- Kč

2016 - 2020

Odpadové stoky

7.000.000,- Kč

Obec Rybí

2015 - 2025

Inženýrské sítě pro
výstavbu rodinných
domů v nově
zastavěných
lokalitách obce

5.000.000,- Kč

Soukromý
subjekt,
obec Rybí

Garanti a
spolupráce
Obec Rybí,
obec
Závišice,
soukromý
subjekt

II. 1.2 Operační cíl: Rozvoj odpadového hospodářství
Rozvojová aktivita
Vzdělávání a osvěta
obyvatel v oblasti ŽP
Odstranění lokálních
černých skládek v obci

Popis
Provádění stálé osvěty a vedení občanů
k přijetí vlastní zodpovědnosti za stav
životního prostředí
Zjištění pravidelného odstraňování
černých skládek na území obce a
vytváření podmínek pro zabránění vzniku
nových černých skládek na katastru obce

Období
realizace

Realizační výstup

2015 - 2025

2 akce ročně

2015 – 2025

Zlepšení stavu
životního prostředí
v obci

10.000 Kč
každoročně

Obec Rybí

5.000,- Kč
každoročně

Obec Rybí,
soukromý
subjekt

500.000,- Kč

Obec Rybí

Rozšiřování možností
třídění odpadů z
domácností

Využívání nabídek na rozšíření možnosti
třídění odpadů z domácností i zahrad

2015 - 2025

Snížení množství
netříděného
komunálního
odpadu

Vytvoření zpevněných
ploch kontejnerových
stání

Vytvoření dlážděných ploch se zástěnami

2016 - 2020

Zpevněné plochy
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Předpokládané
finanční náklady
V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Garanti a
spolupráce
Obec Rybí

II. 1.3 Operační cíl: Obnova a ochrana zeleně
Rozvojová aktivita

Popis

Zpracování koncepce
obnovy a ochrany zeleně

Provedení inventarizace stavu zeleně
v obci a zpracování plánu rozvoje a
ochrany zeleně v obci

Ochrana libotínských tisů

Sběr semen vybraných stromů tisů,
spolupráce s LČR

Podpora šetrného
hospodaření v lesích

Podpora fungujících lesních ekosystémů
formou šetrného hospodaření v lesích

Zajištění klidného
prostředí v extravilánu
obce

Ve spolupráci s Policií ČR učinit opatření
pro zamezení vjíždění motorkářů do volné
krajiny

Období
realizace

Realizační výstup

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

2016 - 2018

Funkční plán
rozvoje a ochrany
zeleně (Zadání pro
studentskou práci)

10.000,-Kč

Obec Rybí

2015 - 2025

2015 - 2025

2015 - 2025

Výsadba stromů
v zemědělské krajině

Sázení stromů a keřů okolo polních cest

Zachování místních odrůd

Podpora výsadby místních odrůd ovoce do
2016 - 2025
zahrad a do krajiny
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2015 - 2025

Zlepšení
biodiverzity
libotínských lesů

Smíšené lesy
Zlepšení podmínek
pro ochranu
biodiverzity v okolí
obce
Zvýšení druhové
rozmanitosti a
retenční schopnosti
krajiny
Uchování
genofondu místních
ovocných dřevin

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

50.000,- Kč ročně
V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí,
Lesy ČR,
Svaz
skautů a
skautek ČR
Obec Rybí,
Lesy ČR,
soukromý
subjekt
Obec Rybí,
Policie ČR,
Myslivecké
sdružení

10.000,- Kč
každoročně

Obec Rybí,
Myslivecké
sdružení,
RWE
Transgas

Využití dotačních
titulů

Obec Rybí

II. 2 Strategický cíl: Zvyšování bezpečnosti na komunikacích
II. 2.1 Operační cíl: Rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníků
Rozvojová aktivita
Vykup pozemků pod
místními komunikacemi
od soukromých vlastníků
Výstavba chodníku v obci
ve směru na Štramberk
podél komunikace III/4821
Výstavba chodníku od
místní komunikace č. 24c
„Panelka“ do komunikaci
33c „Nová cesta“ podél
komunikace II/482
Výstavba nástupních
ostrůvků u zastávek
autobusů

Období
realizace

Realizační výstup

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

Zajištění odkoupení pozemků od vlastníků
2015 – 2025
pod místními komunikacemi

Obec Rybí vlastník místních
komunikací

3.000.000,- Kč

Obec Rybí

Vybudování chodníkového tělesa směr
Štramberk

2016 – 2017

500 m nového
chodníku

3.500.000 Kč,
využití dotačních
titulů

Obec Rybí

Vybudování chodníkového tělesa
propojujícího místní komunikace

2020 -2021

200 m nového
chodníku

1.500.000 Kč,
využití dotačních
titulů

Obec Rybí

Vybudování nástupních ostrůvků –
zastávka na Horním konci, zastávka u
Hanzelků

2017 – 2021

2 nové nástupní
ostrůvky

500.000 Kč

Obec Rybí

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí

5.000.000 Kč,
využití dotačních
titulů

Obec Rybí

600.000 Kč

Obec Rybí

Popis

Zachování průchodnosti
obce

Zachování sítě účelových komunikací
chodníků a stezek na celém katastru obce

2015 – 2025

Rekonstrukce stávajících
komunikací

Provedení rekonstrukce stávajících
nevyhovujících veřejných komunikací
v majetku obce

2016 - 2018

Účelové odvodnění
komunikací

Doplnění účelového odvodnění
komunikací

2016 - 2018
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Propojení zastavěné
části obce s okolní
krajinou, vazba na
turistické okruhy
Oprava povrchů
komunikací, popř.
jejich podložních
vrstev
Odvodnění komunikací,
zvýšení bezpečnosti
provozu

II. 2.2 Operační cíl: Realizace bezpečnostních prvků na komunikacích, podpora ekologického způsobu dopravy

Rozvojová aktivita

popis

Zvýšení pasivní
bezpečnosti na silnicích II.
a III. třídy

Realizace přechodů pro chodce u
autobusové zastávky na Horním konci, u
autobusové zastávky na Fojtství a
Propojení Nového Jičína a Kopřivnice
cyklostezkou – podpora ekologického
způsobu dopravy
Jednání s vlastníkem komunikací o
zvýšení bezpečnosti na komunikacích
společnosti RWE

Cyklostezka Nový Jičín –
Rybí - Kopřivnice
Zajištění bezpečnosti na
komunikacích společnosti
RWE

Období
realizace

Realizační výstup

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

2018 – 2021

3 přechody pro
chodce

2. 000.000 Kč, s
využití dotačních
titulů

Obec Rybí,

2017 - 2020

Stavba cyklostezky

Využití dotačních
titulů

Obec Rybí

2016

Úprava dopravního
značení

Bez finanční
náročnosti

Obec Rybí,
RWE

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

5. 000.000 Kč, s
využití dotačních
titulů
500.000 Kč,
s využitím
dotačních titulů

Obec Rybí,
soukromý
subjekt
Obec Rybí,
soukromý
subjekt

II.2.3. Operační cíl: Rozšíření komunikační sítě
Rozvojová aktivita

popis

Období
realizace

Realizační výstup

Výstavba místních
komunikací

V souladu se schváleným územním
plánem obce realizovat rozšíření staveb
místních komunikací

2018 – 2020

Nové místní
komunikace

Rozšíření pěších
komunikací

V souladu s územním plánem realizovat
pěší komunikace

2018 - 2020

Nové pěší
komunikace
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II. 3 Strategický cíl: Ochrana veřejného i soukromého majetku
II. 3.1 Operační cíl: Koncepce bezpečnosti a ochrany obyvatel a majetku v obci
Realizační výstup

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

Využití kamerového systému – fotopastí
2015 -2025
pro sledování problematických míst v obci

Pořízení fotopastí

5.000,- Kč jedna
fotopast

Obec Rybí

Zabezpečení požární
ochrany v obci a ochrany
obyvatel v krizových
situacích

Vytváření podmínek pro akceschopnost
jednotky požární ochrany obce

2015 – 2025

Oprava hasičské
zbrojnice,
zabezpečení
výzbroje a výstroje
JPO

1.000.000,- Kč a
využití dotačních
titulů

Obec Rybí

Spolupráce s Policii ČR

Zvýšení četnosti hlídek na komunikacích
na katastru obce

2016 - 2020

Zvýšení bezpečí v
obci

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí,
Policie ČR

Rozvojová aktivita

Popis

Využívání přenosného
kamerového systému,
popřípadě jeho rozšíření

Období
realizace
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10. Rozvojové aktivity prioritní osy III
Aktivizace partnerství
III. 1 Strategický cíl: Zkvalitňování veřejné správy a řízení obce
III. 1.1 Operační cíl: Zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech
Rozvojová aktivita

Popis

Vzdělávaní představitelů a
zaměstnanců obce
v oblasti řízení obce a
komunikace s veřejností

Aktivní využívání příležitostí ke
vzdělávání zastupitelů obce a
zaměstnanců, usilovat zejména
o zlepšování řízení obce a komunikace
s veřejností

Zapojování veřejnosti do
rozhodování v obci

Aktivně napomáhat k širšímu zapojování
veřejnosti do rozhodovacích procesů,
kreativně hledat takové způsoby
spolupodílení občanů na řízení obce, které
osloví co největší část veřejnosti (kulaté
stoly, akční plánování apod.), veřejné
projednávání nových projektů
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Období
realizace

Realizační výstup

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

2015 - 2025

Efektivní řízení
obce

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí

2015 – 2025

Informace na
stránkách Rybského
zpravodaje,
V rámci běžných
stránkách obce,
rozpočtových
kulaté stoly, účast
výdajů
na jednáních
organizací a spolků
obce

Obec Rybí

III. 1.2 Operační cíl: Zlepšení prostředí pro vyřizování záležitostí občanů
Rozvojová aktivita

Popis

Zajištění standardů moderního zařízení a
vybavení obecního úřadu v souladu
s požadavky na efektivní řízení veřejné
správy
Fungující informační systém – zpravodaj,
Kvalitní obecní informační
letáky, místní rozhlas, obecní internetové
systém
stránky
Modernizace vybavení
obecního úřadu

Období
realizace

Realizační výstup

2015 – 2025

Kvalitní služby
veřejné správy

2015 – 2025

Dobrá
informovanost
veřejnosti

Předpokládané
finanční náklady
V rámci běžných
rozpočtových
výdajů, využití
dotačních titulů
30.000 Kč
každoročně

Garanti a
spolupráce
Obec Rybí

Obec Rybí

III.2 Strategický cíl: Rozvoj podnikatelských a pracovních příležitostí
III. 2.1 Operační cíl: Podpora rozvoje turistického ruchu
Rozvojová aktivita
Zpracování studie o stavu
turistických tras a
cyklostezek
Podpora místního
podnikání v oblasti
cestovního ruchu
Vypracování a průběžná
aktualizace zájmové
turistické mapy obce

Období
realizace

Popis
Zajištění zmapování stavu turistických
stezek a cyklostezek v obci a blízkém
okolí s cílem lepšího propojení obcí a
měst na těchto trasách
Podpora všech aktivit, které zajistí
zvýšení návštěvnosti obce a okolí,
podpora finančně nenáročné turistiky
Průběžná aktualizace mapy obce –
zájmových míst, turistických cílů
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2016 – 2017

2015 – 2025

2018

Realizační výstup
Studie pro potřeby
rozvoje cestovního
ruchu (zadaní pro
studentskou práci)
Finanční podpora
akcí podporujících
cestovní ruch
Aktuální informace
pro návštěvníky
obce

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

V rámci běžných
rozpočtových
výdajů

Obec Rybí

30.000,- Kč ročně

Obec Rybí

20.000 Kč

Obec Rybí

III. 2.2 Operační cíl: Podpora řemesel a služeb
Období
realizace

Rozvojová aktivita

Popis

Zprostředkování
informací pro malé a
střední podnikatelé

Ve spolupráci s DSO Povodí Sedlnice,
SMS, MAS Lašsko a regionálními
poradenskými pracovišti průběžně
zprostředkovat aktuální informace
na podporu rozvoje zemědělských a
jiných pro venkov vhodných
podnikatelských aktivit (např. získávání
finančních prostředků, marketing,
účetnictví a daně, apod.)

Vytváření nových
pracovních míst, řešení
nezaměstnanosti zejména
v oblasti služeb
Propagace práce místních
podnikatelů

Realizační výstup

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

2015 -2025

Podpora
podnikatelských
aktivit v obci

V rámci běžných
výdajů

Obec Rybí,
DSO
Povodí
Sedlnice,
SMS, MAS
Lašsko

Spolupráce s úřadem práce na využití
podpory při vytváření pracovních míst pro
dlouhodobě nezaměstnané pracovníky

2015 -2025

Nabídky
pracovních
příležitosti v obci

100.000 Kč
každoročně

Obec Rybí,
Úřad práce
NJ

2x ročně prostřednictvím zpravodaje
přiblížit práci jednoho z místních
podnikatelů, umožnit prezentaci
podnikatelů na veřejných akcích obce

2015 - 2025

Podpora místních
podnikatelů

5.000 Kč

Obec Rybí
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III. 3 Strategický cíl: Rozvoj vnější spolupráce

Rozvojová aktivita

III. 3.1 Operační cíl: Podpora spolupráce v rámci DSO Povodí Sedlnice
Období
Popis
Realizační výstup
realizace

Spolupráce s obcemi DSO
Sdružení povodí Sedlnice

Ochrana společných zájmů, prosazování
záměrů přesahující svým významem
každou členskou obec

Spolupráce v oblasti
odpadového hospodářství

Poskytování vzájemné součinnosti při
využívání možností zlepšení systému
třídění odpadu z domácností – společné
sběrné dvory

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

2015 - 2025

Navázání konkrétní
spolupráce

V rámci běžných
výdajů, využití
dotačních titulů

Obec Rybí,
DSO
Sedlnice,
soukromé
subjekty

2015 -2025

Snížení množství
nerecyklovatelného
komunálního
odpadu

Využití dotačních
titulů

DSO
Sdružení
povodí
Sedlnice

III.3.2 Navázání spolupráce s jinými obcemi v rámci regionu i celé ČR
Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační výstup

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

Spolupráce ve Sdružení
místních samospráv ČR

Aktivně se zapojit do spolupráce v rámci
Sdružení místních samospráv ČR s cílem
podpořit spolurozhodování obcí a měst
na základě demokratických principů.

2015 - 2025

Navázání konkrétní
spolupráce

5.000 Kč
každoročně

Obec Rybí

Spolupráce v rámci místní
akční skupiny Lašsko

Aktivně se zapojit do spolupráce MAS.

2015 - 2025

Navázání konkrétní
spolupráce

10.000 Kč
každoročně

Obec Rybí,
soukromý
subjekt
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III.3.3. Operační cíl: Rozvoj přeshraniční spolupráce
Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Spolupráce s polským
partnerským městem
Spolupráce se slovenským
partnerem

Aktivně spolupráce s partnerským městem
Swietochlowice.

2015 - 2025

Navázání spolupráce se slovenskou obcí.

2015 - 2025
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Realizační výstup
Navázání konkrétní
spolupráce
Navázání konkrétní
spolupráce

Předpokládané
finanční náklady

Garanti a
spolupráce

50.000 Kč

Obec Rybí

50.000 Kč

Obec Rybí

11. Implementace plánu rozvoje
Strategický plán rozvoje obce zahrnuje rozvojové aktivity, které budou realizovány
v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. Implementace plánu rozvoje bude probíhat
prostřednictvím schválených investičních i neinvestičních záměrů uvedených v rozpočtech na
jednotlivé roky.
Za realizaci strategického plánu rozvoje zodpovídá zastupitelstvo obce. Plán bude průběžně
jednou za čtyři roky vyhodnocován.
Zastupitelstvo obce bude informovat veřejnost o postupu plnění strategického plánu rozvoje
na konci roku, popřípadě svého volebního období.

12. Zhotovitelé plánu rozvoje
Přípravu Plánu rozvoje obce vedla řídící komice jmenovaná starostou obce.
Veřejnost byla zapojena formou diskuse prostřednictvím obecních internetových stránek
v průběhu září a října 2015.
Schválení Plánu rozvoje obce Rybí na léta 2015 – 2020 s výhledem do roku 2025
v zastupitelstvu obce proběhlo na veřejném zasedání zastupitelstva za účasti veřejnosti.
Občané obce se zúčastnili celého procesu strategického plánování podnětnými připomínkami
v průběhu trvání předchozího plánu rozvoje. Jejich připomínky byly zapracovány do nově
zpracovaného dokumentu.
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13. Závěr
Plán rozvoje obce Rybí na léta 2015 – 2020, s výhledem do roku 2025 je významným
programovým dokumentem, který formuluje cíle rozvoje obce Rybí a cesty k jejich dosažení
v horizontu 10 let.
Plán rozvoje obce úzce navazuje na plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 – 2013 a zachovává
si jeho strukturu. Také na vytváření tohoto plánu se podíleli zastupitelé obce a členové
zájmových organizací a spolků, které na území obce rozvíjejí svoji činnost. V neposlední řadě
se zapojili i občané. Postupnou realizací tohoto dokumentu bude zajištěna potřebná kontinuita
v rozvoji obce Rybí.
Protože rozvoj obce je neustále pokračující proces, bude se vyvíjet i rozvojový plán. Hlavní
část uskutečnění cílů rozvoje obce by mohla být realizována v období do roku 2020, tedy
v období, kdy Evropská unie poskytuje nemalé finanční prostředky na promýšlený rozvoj
regionů, měst a obcí v ČR. Pro jejich smysluplné využití je nutné postupovat systematicky a
cílevědomě, aby výsledky projektů skutečně napomáhaly uspokojovat reálné potřeby obyvatel
obce. I proto je důležitá široká spolupráce občanů a jejich zastupitelů.

Existence tohoto dokumentu bude mít význam jak pro běžný život v obci, tak
pro neustále se rozvíjející formy spolupráce.

34

