
 Z Á P I S 
 
14.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne            25. 3. 2013 
Přítomno  : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch)  
Občanů  : 6 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:10 hod. 
Čas ukončení  : 19:20 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 12 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvili Petr Purmenský, Martin Pospěch a David Bajer. 
 
Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  6.2.2013 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Schválení přijetí podpory na spolufinancování projektu „Čistící technikou k lepšímu ovzduší 

v mikroregionu“ 
4. Zrušení požárního řádu z roku 2000 
5. Schválení programu „Obec přátelská rodině“ 
6. Informace starostky 
7. Usnesení 
8. Závěr. 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění.  
Nikdo se nepřihlásil.  
Starostka navrhla k doplnění Projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Rybí 
 
Hlasování o schválení doplňujícího bodu programu zasedání: 
pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
Hlasování o celém programu 14. zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění: 
pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť:  
pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 

1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  6.2.2013 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Schválení přijetí podpory na spolufinancování projektu „Čistící technikou k lepšímu ovzduší 

v mikroregionu“ 
4. Zrušení požárního řádu z roku 2000 
5. Schválení programu „Obec přátelská rodině“ 
6. Projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Rybí 
7. Informace starostky 
8. Usnesení 
9. Závěr. 

 
1. Ověření  zápisu  13. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 6.2.2013 
 

Předsedající informovala, že zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Antonínem 
Kudělkou a Jaromírem Havrlantem. Zápis byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a 
nebyly proti němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení z  13. 
zasedání zastupitelstva. 
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2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
 Předsedající podal tyto návrhy: 
 

návrhová komise  -   předseda  Jaromír Marek 
   další členové  Libor Sopuch a Petr Skalka 
ověřovatelé zápisu - Jiří Kudělka a Alena Kvitová 
zapisovatelka - Jana Marková 
 

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 
 Hlasování:  pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 
3. Schválení přijetí podpory na spolufinancování projektu „Čistící technikou k lepšímu 

ovzduší v mikroregionu“ 
 

Starostka sdělila, že v rámci DSO Sdružení povodí Sedlnice byl schválen projekt „Čistící 
technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“. Na tento projekt byl již vydán registrační list. 
Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a tedy i uzavření smlouvy se Státním fondem 
životního prostředí je důležité doplnit všechny potřebné doklady – jedním z nich je smlouva 
s dodavatelem. Na dodavatele se samozřejmě musí vyhlásit veřejná zakázka. 
Zastupitelstva členských obcí schválí přijetí dotace – podpory na spolufinancování projektu a 
pověří Shromáždění starostů realizací veřejné zakázky a projednáváním a schvalováním 
smluv včetně dodatků, které se týkají projektu „Čistící technikou k lepšímu ovzduší 
v mikroregionu“. Jde tedy o operativní řešení realizace projektu. 
 
Diskuse:    bez diskuze 
 
Hlasování:  o tom, kdo je pro schválení přijetí podpory na spolufinancování projektu 
z rozpočtu Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 2 – 
Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí na akci „Čistící technikou k lepšímu ovzduší 
v mikroregionu“ ev.č. CZ.1.02/2.1.00/11.13397, pro příjemce podpory DSO Sdružení povodí 
Sedlnice, se sídlem Závišice 115, 742 21 Závišice, IČ 70237093. 
pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 
Kdo je pro oprávnění Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí Sedlnice realizovat 
veřejnou zakázku na projekt „Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“, ev.č. 
CZ.1.02/2.1.00/11.13397, spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie v rámci Operačního 
programu životního prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování 
emisí. 
pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 
Kdo je pro oprávnění Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí Sedlnice projednáváním 
a podpisem všech smluv včetně dodatků, které se týkají projektu „Čistící technikou k lepšímu 
ovzduší v mikroregionu“, ev.č. CZ.1.02/2.1.00/11.13397, spolufinancovaného z rozpočtu 
Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování 
kvality ovzduší a omezování emisí. 
pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0. 

 
 

4. Zrušení požárního řádu z roku 2000 
 

Starostka sdělila, že na zastupitelstvo 14.12.2011 schválilo pod č. usnesení 122 obecně 
závaznou vyhlášku 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Při kontrole řádů a 
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vyhlášek bylo zjištěno, že má obec platný požární řád s účinností od 26.dubna 2000. Musí se 
provést nápravné opatření a zrušit usnesením jeho platnost. 
 
Diskuse:    bez připomínek. 
 
Hlasování: o zrušení požárního řádu obce Rybí platného od 26.4.2000: pro 12 – proti 0 – 
zdrželo se 0. 
 
 

5. Schválení programu „Obec přátelská rodině“ 
 

Starostka seznámila zastupitele s plánem „Obec přátelská celé rodině“. Inspirací byl program 
vyhlášený MMR. Cílem bylo se podívat na život lidí v obci trochu z jiného pohledu – 
obyčejného každodenního života. Do přípravy projektu se zapojilo cca 50 lidí, kteří připravili  
zajímavé podklady a vypracovali docela dobrý materiál, který by mohl být inspirací pro 
sociální, kulturní komisi a samozřejmě všechny zastupitele, ale i všechny občany.  
 
Diskuse:  Pavel Lichnovský se dotazoval, na zamezení pálení odpadků, protože v programu 
je to formou osvěty. Odpověděla Marie Janečková, že to na tomto zasedání není předmětem 
jednání, je to program jako takový, který se má schválit.  
Petr Skalka řekl, že obec byla vždy přátelská rodině, spíše by mělo být rodina přátelská  
rodině, to je větší problém. 
 
Hlasování:  o schválení programu „Obec přátelská rodině“ : pro 11 – proti 0 – zdrželo se 1 
(Petr Skalka). 
 
 

6.      Projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Rybí   
 

Starostka sdělila, že na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno vyhlášení 
Dotačního programu na podporu výstaveb ČOV. V bodě 9 bylo schváleno, že žádosti budou 
vyhodnocovány postupně v termínech rady obce. Smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s 
§85 písmena j) zákona o obcích schvaluje zastupitelstvo.  
Starostka předložila žádost pana Radka Jurečky bytem Rybí 390 o poskytnutí dotace na 
stavbu ČOV. 
 
Žádost o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny 
odpadních vod si podal dne 5. 3. 2013 na obec Ing. Radek Jurečka bytem Rybí 390.  
Doložené podklady žádosti: 

 Žádost o poskytnutí dotace 

 Rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení 

 Kolaudační rozhodnutí 

 Kopie faktury 

 Položkový rozpočet 
 
Dle podmínek v bodě 5) schválených v dotačním titulu je výše dotace pro 3-5 obyvatel 
stanovena na 35.000,- Kč 
 
Žadatel nesplnil bod 9) dotačního programu – termín podání žádosti. Žádost se podává 
nejpozději do 1 roku po vydání kolaudačního rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení 
k užívání ČOV. Povolení bylo vydáno 12. 1. 2012, žadatel podal žádost 5. 3. 2013. Žadatel 
ale stejně nemohl žádost podat dřív, protože platnost dotačního programu byla od 1. 3. 2013. 
Členové rady předloženou žádost projednali a 5 hlasy nedoporučují tuto žádost k přidělení 
dotace a to z důvodu nesplněním bodu č. 9) dotačního programu – nedodržení termínu 
podání žádosti. 
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Diskuse: Pavel Lichnovský se dotazoval, jestli toho 12.1. byla už právní moc rozhodnutí. 
Starostka odpověděla, že ano.  
 
Hlasování: o přidělení dotace z dotačního programu Obce Rybí „Domovní ČOV“ a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace s panem Ing. Radkem Jurečkou bytem Rybí č.p. 390 : pro 0 – 
proti 10 – zdrželo se 2. 
 
Pavel Lichnovský se dotazoval, že na minulém zasedání zastupitelstva navrhl, aby 
zastupitelstvo každou dotaci projednávalo, tak jestli bude dotace přidělovat zastupitelstvo. 
Martin Lapčík odpověděl, že jednotlivé žádosti bude projednávat Rada obce, která žádosti 
vyhodnotí, a navrhne zastupitelstvu „smlouvu o přidělení dotace“ buď ke schválení nebo 
k zamítnutí. Smlouvy o přidělování dotace musí schvalovat zastupitelstvo. 
 
 

7.     Informace starostky 
Starostka informovala:  

 veřejné zakázce na zateplení Besedy, 

 příspěvky MAS Lašsko 1,50 Kč na člověka a 1000 Kč za obec, zaslání žádosti o získání 
grantu na podporu MAS  

 jak pokročilo hledání vlastníka cesty v Sirkových lázních  

 schválení Ministerstva obrany o přemístění válečného hrobu  

 valná hromada ASOMPO, která se bude konat v Mořkově 31.5.2013 

 cenzura ve zpravodaji 

 trestní oznámení na starostku Marii Janečkovou a bývalého starostu Petra Skalku  

 vyhodnocení akce Na besedu do Besedy 
 

 
8. Usnesení 
 

Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení  a vyhlásila 
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Jaromír Marek přečetl znění usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

9. 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:  ________________       ________________ 
          Jiří Kudělka                      Alena Kvitová 
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U S N E S E N Í 
 
14.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             25. 3. 2013 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 
 

231. schvaluje doplnění programu o bod Projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
   obce Rybí                                 (12-0-0) 
 
232. schvaluje program  14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (12-0-0) 
 
233. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                 (12-0-0) 
 
234. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Jaromír Marek (předseda),                       (12-0-0) 

   Libor Sopuch a Petr Skalka 

 ověřovatele zápisu: Jiří Kudělka a Alena Kvitová 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
235. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 6.2.2013;

                          (12-0-0) 

 
236. schvaluje přijetí podpory na spolufinancování projektu z rozpočtu Evropské unie v rámci 
 Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování 
 emisí na akci „Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“ ev.č. CZ.1.02/2.1.00/11.13397, 
 pro příjemce podpory DSO Sdružení povodí Sedlnice, se sídlem Závišice 115, 742 21 Závišice, IČ 
 70237093                                 (12-0-0) 

   
237. opravňuje Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí Sedlnice realizovat veřejnou zakázku na 
 projekt „Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“, ev.č. CZ.1.02/2.1.00/11.13397, 
 spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí, 
 Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.            (12-0-0) 

    

238. opravňuje Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí Sedlnice projednáváním a podpisem všech 
 smluv včetně dodatků, které se týkají projektu „Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“, 
 ev.č. CZ.1.02/2.1.00/11.13397, spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie v rámci Operačního 
 programu životního prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. (12-0-0) 

 
239. zrušuje   požární řád obce Rybí platný od 26. 4. 2000;                    (12-0-0) 

 
240. schvaluje program „Obec přátelská rodině“;                            (11-0-1) 

     

241.  zamítá  přidělení dotace z dotačního programu Obce Rybí „Domovní ČOV“ a uzavření smlouvy o 
  poskytnutí dotace s panem Ing. Radkem Jurečkou bytem Rybí č.p. 390;                            (0-10-2) 

       

 242. bere na vědomí  informace starostky.                      
 

 
 
 

     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


