
Z Á P I S 
 
13.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne             6. 2. 2013 
Přítomno  : 11 (omluvili se: Jaromír Marek, Petr Purmenský, Libor Sopuch a Jiří    

 Kudělka)  
Občanů  : 10 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:08 hod. 
Čas ukončení  : 20:35 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 je přítomno 11 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvili Libor Sopuch a Petr Purmenský, Jiří Kudělka a Jaromír Marek. 
 
Předsedající následně předloţil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.11.2012 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Pořízení územního plánu obce Rybí 
4. Projednání přijetí dotace na spolufinancování projektu – Zateplení objektu kulturního domu 
5. Schválení rozpočtu na rok 2013 
6. Schválení návrhu dotačního programu obce 
7. Majetkoprávní záleţitosti 
8. Projednání rozpočtu DSO Sdruţení povodí Sedlnice 
9. Projednání revizní zprávy DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2012 
10. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 
11. Projednání návrhu změny dodavatelů energií 
12. Informace starostky  
13. Usnesení 
14. Závěr. 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění.  
Přihlásil se Pavel Lichnovský a navrhl vloţit bod programu - poskytnutí daru na zakoupení kočárku 
pro Nikolku Bradáčovou. 
 
Hlasování o schválení doplňujícího bodu programu zasedání: 
 pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
Hlasování o celém programu 13. zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění: 
 pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť:  
pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 

1. Ověření zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.11.2012 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Pořízení územního plánu obce Rybí 
4. Projednání přijetí dotace na spolufinancování projektu – Zateplení objektu kulturního domu 
5. Schválení rozpočtu na rok 2013 
6. Schválení návrhu dotačního programu obce 
7. Majetkoprávní záleţitosti 
8. Projednání rozpočtu DSO Sdruţení povodí Sedlnice 
9. Projednání revizní zprávy DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2012 
10. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 
11. Projednání návrhu změny dodavatelů energií 
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12. Poskytnutí finančního daru (rozpočtové opatření č. 1) 
13. Informace starostky  
14. Usnesení 
15. Závěr. 

 
 
1. Ověření  zápisu  12. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 28. 11. 2012 
 

Předsedající informovala, ţe zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Davidem 
Bajerem a Pavlem Lichnovským. Zápis byl vyloţen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly 
proti němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení z  12. 
zasedání zastupitelstva. 
   
 

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

návrhová komise  -   předseda  Pavel Kotek 
   další členové  Petr Skalka a Jiří Honeš 
ověřovatelé zápisu - Antonín Kudělka a Jaromír Havrlant 
zapisovatelka - Jana Marková 
 

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 
 Hlasování:  pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 
3. Pořízení územního plánu obce Rybí 
 

Starostka sdělila, ţe na minulém jednání zastupitelstva zastupitelé schválili vydání změny č. 
4 územně plánovací dokumentace obce. 
V souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. navrhla, aby zastupitelé schválili pořízení 
územního plánu obce Rybí. Po tomto schválení a v případě vyhlášení dotace budeme mít 
moţnost zaţádat o finance na jeho pořízení. Dosavadní územně plánovací dokumentace je 
vcelku propracovaná, ale po všech změnách nepřehledná. O další změny v územním plánu 
poţádali doposud 4 občané, za obec by se mělo dořešit povolování mobilních domů, 
komunikace (jejich pojmenování – budoucí místní?), pionýrská chata, areál kravína – plochy 
zemědělské a potravinářské výroby, zváţit velikost hřbitova. 
 
Diskuse:    bez diskuze 
 
Hlasování:  o tom, aby bylo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. a) stavebního zákona 
schváleno pořízení územního plánu: pro 11 – proti 0 – zdrţel se 0; 
 
Dále starostka sdělila, ţe v souladu se stavebním zákonem se musí ještě stanovit určený 
zastupitel pro spolupráci při pořizování Územního plánu Rybí. V poslední změně byl určen 
Petr Skalka a potom Marie Janečková.  
 
Hlasování:  o tom, aby paní Marie Janečková byla určeným zastupitelem pro spolupráci při 
pořizování Územního plánu Rybí: pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
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4. Projednání přijetí dotace na spolufinancování projektu – Zateplení objektu kulturního 
 domu 
 

Starostka předloţila zastupitelům k projednání rozhodnutí o poskytnutí podpory na 
spolufinancování projektu v rámci OPŢP – zateplení objektu kulturního domu čp. 127 v obci 
Rybí. Výdaje na projekt činí 3.540.529,- Kč, z toho způsobilé výdaje činí 1.077.039,- Kč. Na 
zateplení stavby byly vypočteny nezpůsobilé výdaje ve výši 2.017.690,10 Kč. Členové rady 
doporučili zastupitelstvu obce schválit přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci 
OPŢP – zateplení objektu kulturního domu č.p. 127 v obci Rybí.  
Starostka dále navrhla, aby zastupitelstvo pověřilo radu obce administrací veřejné zakázky a 
projektu. 
 
Diskuse:    Pavel Kotek se ptal, jestli se bude řešit odvětrávání sálu, protoţe kdyţ je ples tak 
to dosavadní nestačí.  
Martin Lapčík odpověděl, ţe se to řešilo i na radě, ţe se větrák bude muset vyměnit za větší. 
Martin Pospěch se ptal, jestli se bude řešit ochrana dveří od cesty. Třeba polykarbonátem. 
Marie Janečková odpověděla, ţe to v projektu není, byl by to neuznatelný náklad. 
 
Hlasování: o schválení přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŢP – 
zateplení objektu kulturního domu č.p. 127 v obci Rybí:    pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

5. Schválení rozpočtu na rok 2013 
 

Starostka předloţila k projednání návrh rozpočtu na rok 2013. S jeho sestavováním se 
seznámili zastupitelé na pracovní poradě, kde měli moţnost ještě navrhovat, případně 
upravovat další investice. Poté poţádala člena finančního výboru pana Jaromíra Havrlanta, 
aby přítomné seznámil s návrhem rozpočtu včetně návrhu investic pro rok 2013 (viz příloha).  
 
Diskuse:  Pavel Lichnovský se dotazoval, kde bude umístěno hřiště v Klimbachu, jestli bude 
nové nebo to bude rekonstrukce Winterlandu. 
Marie Janečková odpověděla, ţe to bude rekonstrukce nynějšího hřiště doplněná o cvičební 
prvky i pro dospělé.  
Pavel Lichnovský se dále dotazoval, kde budou umístěny informační tabule a kolik jich bude. 
Marie Janečková odpověděla, ţe tabule budou umístěny na autobusových zastávkách a 
jedna bude ještě na Kocmínku. 
 
Hlasování:  o schválení předloţeného návrhu rozpočtu na rok 2013: pro 11 – proti 0 – 
zdrţelo se 0. 
 
 

6.      Schválení návrhu dotačního programu obce  
 

V rámci pročištění rybských toků navrhl zastupitel Martin Pospěch „Program na poskytnutí 
dotace na domovní ČOV“. Na pracovní poradě zastupitelé tento program ještě upravili a na 
radě ještě učesali pár nejasností. Poté Martin Pospěch celý návrh dotačního programu obce 
přečetl. 
 
Diskuse:  Pavel Lichnovský navrhl, aby dotace přidělovalo zastupitelstvo obce. 
Martin Lapčík odpověděl, ţe zastupitelstvo schvaluje v rozpočtu částku, která se bude 
rozdělovat. Nebylo by moţné svolávat zastupitelstvo vţdy, kdyţ si někdo poţádá o ČOV, 
kdyţ je v podmínkách, ţe do 60 dnů od podání ţádosti se dotace schválí. 
  
Hlasování: o schválení dotačního programu Obce Rybí na poskytnutí dotace na pořízení 
domovní ČOV dle předloţeného návrhu: pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
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7.      Majetkoprávní záležitosti 
 

a) Koupě objektu fary 
Starostka předala slovo předkladateli návrhu Pavlovi Lichnovskému, který přítomné seznámil 
s myšlenkou odkoupení objektu fary, která patří Římskokatolické farnosti Rybí a je několik let 
ve špatném stavu, protoţe kdyţ cestuje po různých městech a vesnicích naší vlasti, často 
vidí objekty tohoto typu opravené. 
Navrhl vstoupit do jednání se zástupci vlastníka a jeho případném prodeji do majetku obce. 
Zamýšlí, ţe by v budoucnu mohlo být v objektu fary muzeum naší vesnice a společenské 
prostory pro setkávání občanů, sociální byt apod.  
 
Diskuse:  David Bajer upozornil, ţe se na faře zpívá, scházejí se tam rodiče, farníci, takţe 
kromě pondělků není na faře volno. Fara slouţí k setkávání občanů. 
Alena Kvitová sdělila, ţe kdyţ je v obci farář, vypadá to v té obci jinak, takové objekty pak 
bývají opravené. 
Lukáš Fröml se zapojil do diskuze a sdělil, ţe fara je sice v centru obce, ale mohlo by se 
počkat aţ po církevních restitucích. Momentálně je to špatně načasováno. 
Marie Janečková sdělila, ţe obec koupila budovu sokolovny a do té budovy bude potřeba 
hodně investovat, proto nyní ani nemáme volné finanční prostředky na další koupě budov do 
vlastnictví obce. 
 
Hlasování o moţnosti jednání se zástupci farnosti Rybí o odkoupení budovy fary: pro 1 – 
proti 5 – zdrţelo se 5. 
 
b) prodej části parcely č. 142/1 
Starostka sdělila, ţe na minulém zasedání se jednalo o obecním pozemku parc.č. 142/1 o 
který měla zájem Marcela Valušková. Zastupitelé se usnesli, aby část parcely byla 
zaměřena. Antonín Kudělka provedl předběţné zaměření, při němţ zjistil, ţe na zájmovém 
území jsou pro rodinné domy č.p. 288 a č.p. 40 napojeny vodovodní přípojky. Další část 
parcely vyuţívají majitelé domu č.p. 133 k parkování. V sobotu 2.2. svolal pan Kudělka 
schůzku zúčastněných osob kde bylo dohodnuto, ţe se pozemek dělit nebude, ale se 
zájemci bude sepsána smlouva o uţívání části parcely. 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování   o  vzetí informace o vyuţití pozemku parc.č. 142/1 na vědomí: pro 11 – proti 0 – 
zdrţelo se 0. 
 
c) darovací smlouva 
Starostka předloţila ke schválení darovací smlouvu mezi obcí Rybí a panem Františkem 
Šimíčkem na darování památníku padlého vojína Ivana Šurka. 
Společně s panem Šimíčkem bylo dohodnuto přemístění památníku na jeho původní místo u 
plynárenské cesty, opět na pozemek pana Františka Šimíčka. Je potřeba převést památník 
do majetku obce a poţádat Krajský úřad MSK prostřednictvím Městského úřadu Nový Jičín o 
jeho přemístění.  
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování   o  schválení návrhu darovací smlouvy mezi Františkem Šimíčkem a Obcí Rybí ve 
věci předání daru památníku vojína Ivana Šurka: pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

8.      Projednání rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice 
Starostka předloţila k projednání schválený rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 
2013. Příjmy i výdaje se v letošním roce přehouply do miliónů. Předpokládá se, ţe v létě 
dojde k realizaci protipovodňových opatření. V rozpočtu obce je na tento projekt schválena 
částka ve výši 230.000 Kč. Zbytek bude hrazen z prostředků státního fondu a evropských 
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fondů. Uvidí se, jak se podaří uzavřít smlouvu s dodavatelem a jaké budou podmínky 
poskytovatele dotace. Moţná se bude muset, do doby proplacení dotace, jednat o 
krátkodobém úvěru. 
 
Diskuse:  bez připomínek.   
 
Hlasování   o  vzetí rozpočtu DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2013 na vědomí: pro 11 
– proti 0 – zdrţelo se 0. 

 
  

9.      Projednání závěrečné revizní zprávy DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2012 
Starostka předloţila k projednání schválenou zprávu o jednání revizní komise DSO Sdruţení 
povodí Sedlnice ze dne 20.12.2012. (viz příloha) 

  
Diskuse:  bez připomínek 
 
Hlasování:  o vzetí revizní zprávy DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2012 ze dne 
20.12.2012 na vědomí:  pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

10.    Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 
 Předsedající předala slovo navrhovateli vyhlášky, kterou se na území obce stanovují 
 podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů Pavlovi Lichnovskému, aby přednesl 
 svůj záměr. (viz příloha). Uvedl, ţe se tento bod jiţ jednou projednával a to 29.5.2012. Tehdy 
 na návrh místostarosty Martina Lapčíka se bod odloţil – odloţit a sloučit OZV o spalování 
 suchých rostlinných materiálů a likvidací bioodpadu vůbec. 

  
Diskuse:  Marie Janečková sdělila, ţe se bioodpad z obce Rybí vyváţí firmou Asompo a  
občané mají zase uzavřené smlouvy s firmou OZO, která jim bioodpad vyváţí přímo od 
domů. Za odvoz nádoby o velikosti 120 l nebo 240 l zaplatí občané do 100 Kč/měsíc. Tato 
sluţba ještě není tak dlouho v provozu, aby se dala vyhodnotit. 
 
Hlasování:   
o schválení obecně závazné vyhlášky obce Rybí, kterou se na území obce stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů: pro 1 – proti 1 – zdrţelo se 9. 
 
 

11.    Projednání návrhu změny dodavatelů energií 
Starostka předala slovo opět Pavlovi Lichnovskému, navrhovateli tohoto bodu. Ten seznámil 
s myšlenkou, jestli by nebyly dodávky energií od jiného dodavatele levnější, neţ které jsou 
nyní. Myslí si, ţe se na energiích dá ušetřit. Zjistit by to mohl audit z naší strany. 
 
Diskuse:  Marie Janečková informovala, ţe uţ celý rok máme zafixovanou cenu za odběr 
zemního plynu u společnosti RWE. Tuto cenu máme i pro naši školu a školku. Podle 
srovnání s ostatními dodavateli plynu máme nejvýhodnější cenu za MWh. U elektřiny to není 
takové jednoduché. Od společnosti ČEZ a na jejich sloupech máme celé veřejné osvětlení.  
 
Hlasování:  o tom aby finanční výbor zajistil cenové nabídky distributorů elektřiny a plynu a 
předloţil zastupitelstvu na dalším jednání: pro 0 – proti 1 – zdrţelo se 10. 
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12.    Poskytnutí finančního daru (rozpočtové opatření č. 1) 
  Starostka předala slovo Pavlovi Lichnovskému, který navrhl poskytnout finanční dar ve výši 

25.000 Kč jako příspěvek na koupi speciálního kočárku nebo na léčbu pro malou Nikolku 
dceru Michaely Bártlové a Tomáše Bradáče, která se narodila se 4 komorovým 
hydrocefalem, následkem toho se u ní projevují různé druhy postiţení.  

 
Diskuse:  Martin Pospěch sdělil, ţe malá Nikolka je jeho neteř, proto ţádal zastupitelé o 
hlasování o vyloučení z podjatosti. 
Hlasování, o tom kdo je pro to, aby Martin Pospěch hlasoval o poskytnutí finančního daru: 
pro 10 – proti 0 – zdrţel se hlasování 1. 
 
Hlasování:  o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč pro Nikolku Bártlovou z rezervy a 
tím pádem o rozpočtovém opatření č. 1: pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

13.    Informace starostky 
Starostka informovala, ţe v měsíci únoru proběhne oprava odpadů v kulturním domě 
Beseda, v měsíci březnu se chystá beseda na domovní ČOV. Zmínila se o trţním řádu obce. 
Dále sdělila, ţe se místní farníci zapojili do programu prosperity regionu na dotaci na opravu 
kostela. 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování:  o vzetí informací na vědomí:  pro 11 – proti 0 – zdrţelo se 0. 
 
 

14. Usnesení 
 

Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení  a vyhlásila 
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Petr Skalka přečetl znění usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

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

Zapisovatelka: Jana Marková 
 
 
 
Starostka obce:  ________________ 
            Marie Janečková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ________________       ________________ 
          Antonín Kudělka            Jaromír Havrlant 
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U S N E S E N Í 
 
13.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne               6. 2. 2013 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 
 

213. schvaluje zařazení bodu Poskytnutí finančního daru                     (11-0-0) 
 
214. schvaluje program  13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (11-0-0) 
 
215. schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;                 (11-0-0) 
 
216. schvaluje návrhovou komisi ve sloţení:  Pavel Kotek (předseda),                       (11-0-0) 

   Petr Skalka a Jiří Honeš 

 ověřovatele zápisu: Antonín Kudělka a Jaromír Havrlant 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
217. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 

28.11.2012;                  (11-0-0) 

 
218. rozhodlo ve smyslu § 84  odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
 pozdějších předpisů a v souladu § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
 a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také 
 v návaznosti na § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení územního plánu.               (11-0-0) 
 a  
 schvaluje  paní Marii Janečkovou určeným zastupitelem pro spolupráci při pořizování Územního 
 plánu Rybí.                                   (11-0-0) 

 

219. schvaluje přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŢP – zateplení objektu 
 kulturního domu čp. 127 v obci Rybí a 
 pověřuje radu obce administrací veřejné zakázky a projektu;             (11-0-0) 

    

220. schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2013 - schodkový se 
zapojením finančních prostředků z loňského roku : 

 příjmy:  11.029.500 Kč 
 financování:    1.299.000 Kč 
 výdaje:  12.328.500 Kč;                (11-0-0) 

 
221. schvaluje  dotační program obce Rybí na poskytnutí dotace na pořízení domovní ČOV dle
 předloţeného návrhu;                        (11-0-0) 

 
222. nebylo přijato usnesení  o jednání se zástupci farnosti Rybí o odkoupení budovy fary;          (1-5-5) 

     

223. bere na vědomí  informaci o vyuţití pozemku parc.č. 142/1 v k.ú. Rybí;                           (11-0-0) 

 
224. schvaluje  darovací smlouvu mezi Obcí Rybí a Františkem Šimíčkem ve věci předání památníku 

padlého vojína Ivana Šurka;                    (11-0-0) 

 
225. bere na vědomí   rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2013;                  (11-0-0) 

 
 226. bere na vědomí  revizní zprávu DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2012 ze dne 20.12.2012; 

                        (11-0-0) 
 

227. nebylo přijato usnesení  o obecně závazné vyhlášce, kterou se na území obce Rybí stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů;                      (1-1-9) 

            
 228. nebylo přijato usnesení  o tom, aby finanční výbor zajistil cenové nabídky distributorů elektřiny a 

 plynu;                                            (0-1-10) 

   

229. schvaluje  rozpočtové opatření č. 1 (poskytnutí finančního daru);            (11-0-0) 

 
 230. bere na vědomí  informace starostky.                      
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     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


