
Z Á P I S 
 
8.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne           12. 1. 2012 
Přítomno  : 15  
Občanů  : 23 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:05 hod. 
Čas ukončení  : 20:40 hod. 
Předsedající  : Marie Janečková, starostka 
 
 Předsedající přivítala členy zastupitelstva obce a přítomné občany a sdělila, ţe informace                       
o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu řádně a včas v souladu 
s ustanovením § 93 zákona o obcích. Dále konstatovala, ţe podle prezenční listiny jsou přítomni 
všichni členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. 
 
Předsedající následně předloţil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2011 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Obecně závazná vyhláška 1/2012 o regulaci a provozování loterií a jiných podobných her 
4. Projednání průjezdu Valašské rally 2012 
5. Vyhlášení a konání místního referenda 
6. Usnesení 
7. Závěr. 

 
Poté Martin Pospěch podal návrh na doplnění programu o bod: 

- Různé – Informace o podomním prodeji 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění.  
Nikdo se nepřihlásil. 
 
Hlasování o návrhu na doplnění programu zasedání o navrţené body: 
 pro 15 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
Hlasování o celém programu 8. zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění: 
 pro 15 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť:  
pro 15 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2011 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Obecně závazná vyhláška 1/2012 o regulaci a provozování loterií a jiných podobných her 
4. Projednání průjezdu Valašské rally 2012 
5. Vyhlášení a konání místního referenda 
6. Různé 
7. Usnesení 
8. Závěr. 

 
 

1. Ověření  zápisu  7. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 14. 12. 2011 
 

Předsedající informovala, ţe zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Davidem 
Bajerem a paní RNDr. Alenou Kvitovou. Zápis byl vyloţen k nahlédnutí na obecním úřadu a 
nebyly proti němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení z 7. 
zasedání zastupitelstva. 
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2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
 Předsedající podal tyto návrhy: 
 

návrhová komise  -   předseda  Petr Purmenský 
   další členové  Pavel Kotek a Martin Lapčík 
ověřovatelé zápisu - Jaromír Marek a Petr Skalka 
zapisovatelka - Jaroslava Honešová  
 

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 
 Hlasování:  pro 15 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 
3. Obecně závazná vyhláška 1/2012 o regulaci a provozování loterií a jiných podobných 

her 
Předsedající informovala, ţe důvodem pro vydání vyhlášky jsou od loňského roku znovu 
instalovány hrací automaty v našich pohostinstvích. Automaty ještě nikde štěstí nepřinesly, 
spíše byly příčinou lidských tragédií. Poté přečetla návrh této vyhlášky (viz příloha). Sdělila, 
ţe vyhlášku jiţ zkontroloval odbor dozoru Ministerstva vnitra.  
 
Diskuse:    Martin Pospěch připomněl, ţe přijetí takové vyhlášky uţ navrhoval na 2. zasedání 
ZO. 
Odpověděla starostka a Jaroslava Honešová: V minulých letech v obci nebyly výherní hrací 
přístroje, proto se nepředpokládalo, ţe se tak stane. Aţ vloni v září poţádala firma Trio-Bopp 
o umístění VHP v pohostinství na Fojtství a hned další měsíc firma Kimex o umístění dalšího 
přístroje v Autobaru.  
Změnil se zákon o loteriích a od 1.1.2012 uţ není moţno vybírat ani místní poplatek 
z kaţdého VHP a správní poplatek se sníţil na 5.000 Kč.  Pro obec to tedy nebude mít ţádný 
finanční přínos. 
Pavel Lichnovský chtěl vysvětlit body e,g,f  ve vyhlášce. 
Starostka odpověděla, ţe zákon sebou na zastupitelstvo nevzala, ale ţe předpokládala, ţe 
kdyţ kaţdý zastupitel obdrţel materiály dopředu, měl moţnost si je prostudovat anebo 
navštívit OU a potřebné informace si doplnit. 
 
Hlasování  o schválení OZV 1/2012 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her:  
pro 14 – proti 0 – zdrţel se 1 (Petr Purmenský). 
 
 

4. Projednání průjezdu Valašské rally 2012 
Na základě ţádosti 6 zastupitelů obce v souladu s jednacím řádem zastupitelstva předloţila 
starostka znovu k projednání ţádost o povolení průjezdu Valašské rally 2012 v obci Rybí. 
Starostka vysvětlila, ţe povolování průjezdu rally patří dle zákona o obcích (odst. 3, § 102) 
mezi pravomoci rady obce. Proto předloţila ţádost automotoklubu Jasénka, která přišla 
emailem 6.12.2011, na program jednání rady dne 14.12.2011. Rada však rozhodla postoupit 
projednání ţádosti zastupitelstvu – i proto, ţe se konalo týţ den. (dá se to nazvat pokoutným 
jednáním?) Zastupitelé doplňující bod schválili 13 hlasy z 13 přítomných – tedy nikdo neměl 
problém s tím, ţe potřebuje nějaké doplňující informace od organizátorů, nebo ţe mu chybí 
občané obce na zastupitelstvu. Ţe pro průjezd rally hlasovalo 7 zastupitelů a rally tedy 
nebyla schválena ani zamítnuta, ve výsledku by ale po komunikacích ve správě obce nejela, 
bylo i pro starostku velkým překvapením i kdyţ v loňské anketě, které se zúčastnilo 47% 
voličů, zvítězil nesouhlas s konáním rally. 
Poté předala slovo Pavlovi Lichnovskému, který svůj návrh přečetl a vysvětlil, co ho vedlo 
k tomu, aby znovu podal návrh na projednání. 
 
Diskuse:  Milena Indráková říkala, ţe organizace Valašské rally měla být uţ vloni zajištěna a 
splněna, ne ţe bude slibovat a plnit podmínky aţ letos.  
Martin Lapčík: Obec nemá pozemky vhodné pro parkování aut. 
Jaroslav Honeš: Aby zastupitelé poskytli svůj pozemek na parkování.  
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Starostka sdělila, ţe díky rally se cesty stávají známější a lákavější pro další testování aut. 
Stačí, ţe tu jezdí bohuţel jen tak pro zábavu i naši občané během roku.  
V loňském roce navíc automotoklub chtěl během roku 2x testovat auta na plynárenských 
cestách. Poprvé jsme dostali na úřad několik telefonátů, jak to ţe jsme povolili zase nějakou 
rallye – sloţitě jsme se pak dopátrali, ţe automotoklub Jasénka testuje auta, podruhé asi za 
měsíc, jsme byli upozorněni dopředu, ţe budou testovány škodovky na rallye do Španělska. 
Připravili jsme proto letáky, aby všichni obyvatelé byli s touto akcí seznámeni, ale nakonec 
se testování neuskutečnilo a letáky jsme hodili do koše. 
Zkrátka plynárenské cesty a vůbec místa v přírodě se stále častěji vyuţívají pro zábavu 
motoristů.  
 
Probíraly se jednotlivé body podmínek povolení průjezdu Valašské rally 2011 ze dne 
15.2.2011 (viz příloha). 
 
Bod  1  splněn nebyl. Pořadatel Valašské rally navrhl, ţe ve spolupráci s obcí letos vyčlení 
místa nevhodná pro parkování a zajistí značky „Zákaz parkování.“ 
Bod 2  Kontrola průjezdu závodu: nebyla prokazatelně splněna v 10 denní lhůtě, chyběly 
fota s datumy. Organizátor Valašské rally se ohradil, ţe to byla nesplnitelná podmínka. 
Bod 3  Bezpečnostní plán – dopředu nebyl dodán. 
Pan Raška vysvětloval co je bezpečnostní plán, jak jsou zajištěny trasy na rychlostní 
zkoušce anebo na testovacích jízdách. 
Martin Lapčík: Minulý rok strávil den pochůzkami po obci a nafotil spoustu fotek. Pořadatelé 
byli jen kolem trasy. 
Pán z rally: Nabízí zastupitelům, ţe jako závodník nebude letos startovat na rally a bude se 
snaţit pomoci zabezpečit nejen trasu rally, ale i po obci zabezpečit značky atd. 
Purmenský Jindřich: Za myslivecké sdruţení vysvětloval, jak je důleţité zachovat v přírodě 
klid a proč není dobré do lesa a přírody pouštět rally. 
David Bajer: zeptal se pořadatelů, jaké mají povinnosti se zajištěním pořádku, ţe lidé 
vcházejí během RZ na trať, přebíhají trať, jsou v podnapilém stavu. Jestli mají pořadatelé 
nějaké vysílačky. 
Miroslav Hošák: Pořadatel je poučen a má u sebe papír, kde jsou určené místa k stání. 
Pořadatel nemůţe dát ruku do ohně za lidi, kteří nerespektují tyto místa anebo se nechovají 
tak jak by měli. 
Milena Indráková: Kolem domů vloni nebylo zajištěno, pořadatelé nebyli na místech. 
Bod 4  Pasportizace trasy – byl splněn. 
Bod 5  Zpětná kontrola: Hošák: To co se poškodilo, se taky spravilo. 
Moravcová Lenka: „Slivoň byla dodána po urgenci aţ v listopadu. Manţel ji uţ zasadil. Jak 
mi letos zabezpečíte dům?“ 
Miroslav Hošák: „Jak si zabezpečíte dům před pádem vrtulníkem?“ 
Lenka Moravcová: „Bavíme se o Valašské rally.“ 
Petr Purmenský: „Mohli byste v úseku Makyti rozdělit RZ na dvě? V tomto úseku by se jelo 
50 km/h.“ 
Miroslav Hošák: „Musel bych zmapovat terén. Uţ jsme na letošní RZ trasu otočili.“ 
Pán z rally: „Závod je pojištěn, závodník je taky pojištěn. Kdyţ se něco stane, událost 
nahlásí, vyčíslí, bude v plné výši uspokojen.“ 
Milena Indráková: „Pan Hykl nebyl dosud odškodněn, událost se stala před 2 lety.“ 
Bod 6  Kauce 5000 Kč byla sloţena, kauce nebyla vrácena. 
Miroslav Hošák: „Úklid proběhl, dokonce jsme uklidili i mimo trasu. Na co jste kauci pouţili?“ 
zeptal se. 
Martin Lapčík: „Na úklid a rovnání terénu.“ 
Pavel Lichnovský: Jako předkladatel bodu připomněl, ţe má dle jednacího řádu právo na 
poslední slovo. 
  
 Hlasování   o povolení průjezdu Valašské rally 2012 přes katastr obce Rybí: pro 9 – proti 5 
(Alena Kvitová, Marie Janečková, Jiří Honeš, David Bajer, Antonín Kudělka) – zdrţel se 1 
(Martin Lapčík). 
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Starostka navrhla jako další část bodu projednání průjezdu Valašské rally 2012 dojednat 
podmínky průjezdu. Pavel Lichnovský namítl, ţe podle jednacího řádu není doplnění bodu 
moţné. Starostka řekla, ţe návrh Pavla Lichnovského se projednával v prvé části a podmínky 
průjezdu rally jsou druhou částí schváleného bodu. 
Zástupci rally navrhli dojednat podmínky po ukončení zastupitelstva. 
Pavel Lichnovský souhlasil, ţe je to korektní návrh. 
 
 

5. Projednání návrhu o konání místního referenda 
 Starostka předala slovo navrhovateli bodu Pavlovi Lichnovskému, který seznámil přítomné 
s návrhem místního referenda o konání Valašské rally v příštích letech a poupravil návrh 
otázky místního referenda a to jen pro rok 2013: Jste pro průjezd Valašské rally v naší obci 
v roce 2013? 

 
Diskuse:  Marie Janečková namítla, ţe otázka místního referenda není dobře postavená. I 
kdyţ zní jednoduše, její obsah se dá různě vyloţit. V případě, kdyţ referendum zamítne 
průjezd rally, jak donutíme RWE, aby průjezd rally po jejich cestách, které jsou však 
v katastru obce, nepustili.  
Pavel Lichnovský: Pokud přijde 35% voličů, bude hlasování v místním referendu platné. 
Martin Lapčík: Navrhl protinávrh: Odkládá projednání návrhu konání místního referenda aţ 
po ukončení konání Valašské rally 2012. 
 
Hlasování:  o protinávrhu – odloţení návrhu konání místního referenda aţ po ukončení 
konání Valašské rally 2012: pro 12 – proti 2 (Marie Janečková a Pavel Lichnovský) – zdrţel 
se 1.(Petr Purmenský). 
 
 

6.      Různé 
Předsedající předala slovo Martinovi Pospěchovi, který přítomné seznámil o návrhu zákazu 
podomního prodeje. Sdělil, ţe občané obdrţeli do svých domácností broţuru o podomním 
prodeji, která je informuje o tomto problému. 
Poté starostka seznámila přítomné o zamítnutí projektu kompostárny. Informovala přítomné, 
ţe bude jednat o likvidaci bioodpadu s Technickými sluţbami Nový Jičín.  

  
 

7. Usnesení 
Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě návrhu usnesení a vyhlásila 5 min. 
přestávku. 
Po přestávce pan Petr Purmenský přečetl znění usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

8. Závěr 
Starostka poděkovala členům zastupitelstva obce a přítomným občanům za účast, popřála 
hezký zbytek večera a zasedání prohlásila za ukončené. 
 

Zapisovatelka: Jaroslava Honešová 
 
 
 
Starostka obce:  ________________ 
            Marie Janečková 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ________________       ________________ 
            Petr Skalka             Jaromír Marek 
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U S N E S E N Í 
 
8.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             12. 1. 2012 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

 
125. schvaluje    doplnění programu o bod:                  (15-0-0) 

- Různé 

 
126. schvaluje  program 8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (15-0-0) 

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

  
128. schvaluje  
 návrhovou komisi ve sloţení: Petr Purmenský (předseda),                              (15-0-0) 

 Pavel Kotek a Martin Lapčík 

ověřovatele zápisu: Petr Skalka a Jaromír Marek 
zapisovatelku: Jaroslava Honešová; 

 
129. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 14.12.2011; 
 
                                

130. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2012 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her; 
                             (14-0-1) 

 
 

131. schvaluje povolení průjezdu Valašské rally 2012 přes katastr obce Rybí;            (9-5-1) 

 

 
132. odkládá  projednání návrhu místního referenda aţ po ukončení konání průjezdu Valašské rally 2012         

                                                (12-2-1) 
 

133. bere na vědomí  informace o návrhu zákazu podomního prodeje a informace o zamítnutí projektu 
kompostárny. 

       
 
 
     ____________________     __________________________ 
        Marie Janečková                    Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


