
Z Á P I S 
 
12.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne          28. 11. 2012 
Přítomno  : 13 (omluvili se: Libor Sopuch a Petr Purmenský)  
Občanů  : 12 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:05 hod. 
Čas ukončení  : 19:55 hod. 
Předsedající  : Marie Janečková, starostka 
 
 Předsedající přivítala členy zastupitelstva obce a přítomné občany a sdělila, že informace                       
o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu řádně a včas v souladu 
s ustanovením § 93 zákona o obcích. Dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 13 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvili Libor Sopuch a Petr Purmenský. 
 
Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.9.2012 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Vydání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí 
4. Schválení odkoupení budovy sokolovny 
5. Rozpočtové opatření 
6. Přenesení pravomoci provádět rozpočtové opatření 
7. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2013 
8. Přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2012 
9. Majetkoprávní záležitosti 
10. Zpráva kontrolního výboru 
11. Zpráva finančního výboru 
12. Projednání přeložení pomníku Ivana Šurka 
13. Informace starostky (oprava cest, koupení pozemků na nové cestě –co se povedlo a co ne) 
14. Usnesení 
15. Závěr. 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění.  
Nikdo se nepřihlásil. 

Poté starostka navrhla stažení bodu č. 6  z jednání (jde o pravomoc pro starostu, aby mohl 
schválit na konci roku případné příjmy obce, které ke konci roku přijdou na účet obce a nebyly 
schváleny v rozpočtu – daně, dary apod.). Kde je však zvolena rada obce, provede toto rozpočtové 
opatření rada, musí se sejít nejlépe před silvestrem, aby zachytila všechny příjmy konce roku, 
které nebyly schváleny v rozpočtu. 
 
Hlasování o návrhu na stažení bodu č. 6 z programu zasedání: 
 pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
Hlasování o celém programu 12. zasedání zastupitelstva: 
 pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť:  
pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 

1. Ověření zápisu 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.9.2012 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Vydání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí 
4. Schválení odkoupení budovy sokolovny 
5. Rozpočtové opatření 
6. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2013 
7. Přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2012 
8. Majetkoprávní záležitosti 
9. Zpráva kontrolního výboru 
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10. Zpráva finančního výboru 
11. Projednání přeložení pomníku Ivana Šurka 
12. Informace starostky (oprava cest, koupení pozemků na nové cestě –co se povedlo a co ne) 
13. Usnesení 
14. Závěr. 

 
1. Ověření  zápisu  11. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 5. 9. 2012 
 

Předsedající informovala, že zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Petrem 
Skalkou a Jiřím Honešem. Zápis byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly proti 
němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení z  11. zasedání 
zastupitelstva. 
   
 

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
 Předsedající podal tyto návrhy: 
 

návrhová komise  -   předseda  Jaromír Havrlant 
   další členové  Pavla Kotka a Martina Pospěcha 
ověřovatelé zápisu - David Bajer a Pavel Lichnovský 
zapisovatelka - Jana Marková 
 

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 
 Hlasování:  pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 
3. Vydání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí 

Starostka sdělila, že jsme se dostali do finále při vydání změny č. 4 územního plánu 
sídelního útvaru obce Rybí. Poté přečetla důvodovou zprávu 

 
Diskuse:    Pavel Lichnovský se ptal, jak dopadl případ manželů Markových. 
Starostka odpověděla, že tahle změna č. 4 jej neschválila, ale v příštím roce se bude 
schvalovat nový územní plán a situace manželů Markových bude znova v řešení. Našla se 
možnost. 
 
Hlasování:  o tom, že zastupitelstvo ověřilo ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje České republiky 2008 a s územně plánovací dokumentací vydanou 
Moravskoslezským krajem. Ani se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského 
úřadu nejsou shledány žádné rozpory, jak je uvedeno v Odůvodnění změny č. 4 územního 
plánu sídelního útvaru Rybí v části zpracované pořizovatelem dle ustanovení § 53 odst. 4 a 5 
stavebního zákona : pro 13 – proti 0 – zdržel se 0; 

o vydání ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 
odst. 4  a § 55 odst. 2 stavebního zákona  a v souladu s ustanovením § 13 a přílohou č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dále za použití ustanovení § 
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí, formou opatření obecné povahy, která je 
předkládána jako příloha : pro 13 – proti 0 – zdržel se 0. 
 
Starostka sdělila, že změna č. 4 se vyvěsí na úřední desce a po 15 dnech nabude účinnosti. 
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4. Schválení odkoupení budovy sokolovny 
 

Starostka sdělila, že dne 27. 10. 2012 představenstvo ČOS schválilo prodej zbylého 
nemovitého majetku ve vlastnictví ČOS v obci a k.ú. Rybí, zapsaném na LV č. 440, vedeném 
u Katastrálního úřadu pro MSK, KP Nový Jičín   
tj. Pozemek p.č. st.208 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.163 m2 
    Pozemek p.č. 906/2 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha o výměře 2.063 m2 
    Pozemek p.č. 906/7 – zahrada/zemědělský půdní fond o výměře 776 m2 
    Objekt občanské vybavenosti č.p. 176/Rybí na pozemku p.č. st. 208 
Tento majetek bude odprodán do vlastnictví obce Rybí za cenu dle znaleckého posudku č. 
3830-70/2011 který vyhotovil Ing. M. Matúš dne 24.6. 2011) ve výši 2.014.870,- Kč. 
Pro tuto největší investici tohoto roku starostka svolala pracovní poradu, aby zastupitelé  
rozhodli, zda se uhradí celá částka. Protože na předcházejících zastupitelstvech se 
zastupitelé dohodli, že budovu sokolovny včetně jejich pozemků zaplatíme ve splátkách 
v letošním roce 1.000.000 Kč, v příštím roce zbytek a tak bylo jednáno i s ČOS. Česká obec 
sokolská ale poslala návrh smlouvy na celou částku. Společně s Jarkou Honešovou - 
ekonomkou a Jarkem Markem - předsedou finanční komise se vyhodnotila vzniklá situace. 
V rozpočtu bylo schváleno na sokolovnu 1.700.000,- Kč, obdrželi jsme i dotaci na stavbu 
chodníku před úřadem ve výši 400.000,- Kč, takže máme dostatek financí na to, aby byla 
uhrazena celá částka. 
Návrh smlouvy obdrželi zastupitelé v materiálech. 
 
Diskuse:    Pavel Lichnovský se ptal, jestli je i kiosek součástí prodeje.  
Starostka odpověděla, že kiosek je součásti prodeje, ale nemá svoje parcelní číslo, a taktéž 
je součástí prodeje taneční plocha. 
 
Hlasování: o schválení uzavření smlouvy mezi Českou obcí sokolskou se sídlem Újezd 
450/40, 118 01 Praha a Obcí Rybí ve věci prodeje zbylého nemovitého majetku ve vlastnictví 
ČOS (tj. pozemek parc.č. st. 208 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.163 m2, pozemek 
parc.č. 906/2 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha o výměře 2.063 m2, pozemek 
parc.č. 906/7 – zahrada/zemědělský půdní fond o výměře 776 m2 a objekt občanské 
vybavenosti č.p. 176 Rybí na pozemku st. 208 za kupní cenu ve výši 2.014.870 Kč:           
pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

5. Rozpočtové opatření 
Starostka sdělila, že tento bod navazuje na bod předcházející. Poté předala slovo panu 
předsedovi finančního výboru Jaromíru Markovi, aby přednesl návrh rozpočtového opatření 
č. 10 – viz příloha. 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování:  o schválení rozpočtového opatření č. 10: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

6.      Schválení rozpočtového provizoria na rok 2013  
Předsedající informovala, že je potřeba v souladu se zákonem o obcích schválit rozpočtové 
provizorium pro hospodaření obce na rok 2013. Dále uvedla, že předpokládá, že se v únoru  
sejde zastupitelstvo, aby schválilo rozpočet obce, kdy bude lepší přehled o možnostech při 
čerpání různých dotací. 
Poté předala slovo předsedovi finanční komise Jarkovi Markovi aby přítomné seznámil 

s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2013. 
 
Diskuse:  Marie Janečková dodala, že už rada obce vybrala firmu na revizi stok jednotné 
kanalizace. Částka 400.000 Kč bude dostačující. 
  
Hlasování: o schválení rozpočtového provizoria na rok 2013: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
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7.      Přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2012 

Starostka předala slovo předsedovi finančního výboru Jaromíru Markovi, aby přednesl 
přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2012.  
 
Diskuse:  Pavel Lichnovský se ptal na těžbu dřeva z obecního lesa. 
Starostka odpověděla, že protože je kůrovec, jsme donuceni dřevo kácet a prodávat. 
Martin Pospěch se ptal, co je to za položku za výtěžek z loterií. 
Jaroslava Honešová odpověděla, že je to výtěžek,který přišel paušálně, ale není to 
z provozování VHP v Rybím. Je to poplatek určený státem. 
 
Hlasování o vzetí na vědomí přehledu rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 
2012: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

8.      Majetkoprávní záležitosti 
a) uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Rybí a společností Telefónica Czech Republic 
a.s. na prodej pozemku parc. č. 456, zast plocha, nádvoří, o výměře 32m2 

a pozemku parc. číslo 272/1, ost. plocha, jiná plocha o výměře 48m2.  
Jedná se o prodej pozemku pod telefonní ústřednou, která je ve vlastnictví společnosti 
Telefónica Czech Republic, a.s. a přilehlého pozemku, který se stavbou souvisí. Po 
konzultaci s Ing. Miroslavem Matúšem – znalcem v odhadu nemovitostí, se přistoupilo 
k jednání o ceně dohodou. Cena odhadní by byla nižší (cca 140 - 160 Kč pod stavbou a 70 
Kč ostatní plocha). Za ostatní plochu jsme navrhli 100,- Kč/m2 a pozemek pod stavbou jsme 
se dohodli na 250,- Kč. Všechny poplatky spojené s prodejem pozemků hradí dle smlouvy 
kupující tedy Telefónica. 
 
Diskuse:  bez připomínek.   

 
Hlasování: o schválení uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku v k.ú. Rybí mezi obci Rybí 
a společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., která se týká prodeje pozemků parc. č. 456, 
zast. plocha, nádvoří, o výměře 32m2 a  pozemku parc. číslo 272/1, ost. plocha, jiná plocha o 
výměře 49m2 a to za celkovou cenu 13.152 Kč: Pro 12 – proti 1 (Petr Skalka) – zdrželo se 0. 
 
 
b) prodej části parcely 142/1 
O tuto část parcely projevila zájem Marcela Valůšková  bytem Rybí 200. Protože pozemek 
leží mimo komunikaci, je pro obec vcelku nepotřebný, proto starostka navrhla, aby byla část 
parcely prodána žadatelce s tím, že zaměření parcely i poplatky s tím spojené zaplatí 
kupující. 
 
Diskuse:  Pavel Lichnovský se ptal, jestli se může pozemek nějak vyčíslit. 
Tonda Kudělka říkal, že je ten pozemek trochu složitější, když se díval na mapách. Jsou tam 
nevyřešené pozemky pod cestou. Celý ten pozemek by se měl zaměřit.  
Na to starostka sdělila, že by se zaměření tohoto pozemku mělo zaplatit napůl.  
 
Pavel Lichnovský navrhl protinávrh a to odložit tento bod na dobu až po zaměření pozemku. 
Hlasování o protinávrhu: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
   

9.      Zpráva kontrolního výboru 
Předsedající předala slovo předsedovi kontrolního výboru Petrovi Skalkovi, aby přítomné 
seznámil se zprávou kontrolního výboru o své činnosti v roce 2012 (viz příloha). 

  
Diskuse:  bez připomínek 
 
Hlasování:  o vzetí zprávy kontrolního výboru o činnosti v roce 2012 na vědomí:                   
pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
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10.    Zpráva finančního výboru 
 
 Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru Jaromíru Markovi, aby přednesl 
 zprávu finančního výboru. (viz příloha) 

  
Diskuse:  bez připomínek.  
 
Hlasování:  o vzetí zprávy finančního výboru o činnosti v roce 2012 na vědomí : pro 13 – 
proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 
Ze zdravotních důvodů odešla paní Alena Kvitová v 19:05 hod. 
 
 

11.    Projednání přeložení pomníku Ivana Šurka 
 

Při kontrole památných a pietních míst  Odborem organizačním Měst. úřadu v Novém Jičíně 
jsme byli upozorněni na nedůstojně upravené okolí pomníku padlého vojína 2. světové války 
Ivana Šurka. Shodou okolností před měsícem navrhl pan Josef Adamec, který se zabývá 
shromažďováním dat o historických událostech 2. světové války a historických událostech 
50. let min. století, přemístění pomníku – důvodem je opět pastva skotu. Udržet pak pomník 
dobrém stavu je těžké. 
Protože mají všichni tito lidé pravdu, starostka navrhla, aby byl pomník padlého vojína 
přestěhován na klidné místo mimo pastviny. Původní místo, kde pomníček stál je u 
plynárenské cesty za Kocmínkem směrem k Bajerovému lesu na pozemku parc.č. 1102, 
který je majetkem pana Františka Šimíčka bytem Rybí 36. Místo kde padl, není daleko od 
místa, kde by mohl být pomník přemístěn. 
 
Diskuse:  bez připomínek 
 
Hlasování:  o schválení přemístění pomníku Ivana Šurka a pověřením starostky dalším 
jednáním: pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

12.    Informace starostky 
 

Starostka informovala o stavu kanalizace v obci, jak dopadla revize. Dále informovala o 
dobrých výsledcích měření vysoušení zdiva formou elektroosmózy. Informovala o stavu 
koupě pozemků pod místní komunikací na nové cestě, o dopravní obslužnosti, o prodeji 
stavby pana Vychodila u obecního úřadu, o hlavním přelíčení s paní M. Turkovou, o zákazu 
vjezdu velkých nákladních automobilů přes obec. 
Sdělila, že budou letos vyrobeny 13 stránkové kalendáře 2013 z fotografií doručených od 
občanů, které jako každoročně roznesou zastupitelé po domech o vánočních svátcích. 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování:  o vzetí informací na vědomí:  pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

13. Usnesení 
 

Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení  a vyhlásila 
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Jaromír Havrlant přečetl znění usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce. 
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14. Závěr 
Starostka poděkovala členům zastupitelstva obce a přítomným občanům za účast, popřála 
hezký zbytek večera a popřála dobrý start do roku 2013, pozvala na novoroční přípitek 
k obecnímu úřadu s ohňostrojem a zasedání prohlásila za ukončené. 
 
 

Zapisovatelka: Jana Marková 
 
 
 
Starostka obce:  ________________ 
            Marie Janečková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ________________       ________________ 
          Pavel Lichnovský            David Bajer 
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U S N E S E N Í 
 
12.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne           28. 11. 2012 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 
 

196. schvaluje vyřazení bodu č. 6 (přenesení pravomoci provádět rozpočtová opatření) z jednání       
   Zastupitelstva obce                (13-0-0) 
 
197. schvaluje program  12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (13-0-0) 
 
198. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                 (13-0-0) 
 
199. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Jaromír Havrlant (předseda),                       (13-0-0) 

   Pavel Kotek a Martin Pospěch 

 ověřovatele zápisu: David Bajer a Pavel Lichnovský 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
200. bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 5.9.2012; 
                         (13-0-0) 

 
201. o v ě ř i l o  ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že změna č. 4 územního plánu 
sídelního útvaru Rybí není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a s územně 
plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem. Ani se stanovisky dotčených orgánů a 
stanoviskem krajského úřadu nejsou shledány žádné rozpory, jak je uvedeno v Odůvodnění změny 
č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí v části zpracované pořizovatelem dle ustanovení § 53 
odst. 4 a 5 stavebního zákona;                  (13-0-0) 

 

202. v y d á v á  ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4  a § 55 
odst. 2 stavebního zákona  a v souladu s ustanovením § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a dále za použití ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí, formou 
opatření obecné povahy, která je předkládána jako příloha;             (13-0-0) 

    

203. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Českou obcí sokolskou se sídlem 118 01 Praha – Malá 
Strana, Újezd 450/40 a Obcí Rybí ve věci prodeje zbylého nemovitého majetku ve vlastnictví ČOS 
(tj. pozemek p.č. st. 208 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.163 m

2
,  pozemek p.č. 906/2 – 

ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha o výměře 2.063 m
2
, pozemek p.č. 906/7 – 

zahrada/zemědělský půdní fond o výměře 776 m
2
 a objekt občanské vybavenosti č.p. 176/Rybí na 

pozemku p.č. st. 208) za kupní cenu ve výši 2.014.870,- Kč  
 a pověřuje starostku podpisem;                 (13-0-0) 

 
204. schvaluje rozpočtové opatření č. 10;                     (13-0-0) 

 
205. schvaluje  rozpočtové provizorium pro rok 2013 (viz příloha);                  (13-0-0) 

     

206. bere na vědomí  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2012;                (13-0-0) 

 
207. schvaluje   uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku v k.ú. Rybí mezi obci Rybí a společnosti 

Telefónica Czech Republic, a.s., která se týká prodeje pozemků parc. č. 456, zast plocha, nádvoří, o 
výměře 32m

2
 a  pozemku parc. číslo 272/6, ost. plocha, jiná plocha o výměře 49 m

2
 a 

 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                        (12-1-0) 

 
208. odkládá  projednávání prodeje části pozemku parc.č. 142/1 paní Marcele Valůškové, Rybí 200 až 
  po geometrickém zaměření pozemku; 
   
209. bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o své činnosti za rok 2012;                 (13-0-0) 

            
 210. bere na vědomí  zprávu finančního výboru o své činnosti za rok 2012;                  (13-0-0) 
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211. schvaluje  přemístění pomníku padlého vojína Ivana Šurka  a 
 pověřuje  starostku dalším jednáním ve věci;                 (12-0-0) 

 
 212. bere na vědomí  informace starostky.                      

 
 
  

 
 
     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


