
 Z Á P I S 
 
16.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne            11. 9. 2013 
Přítomno  : 11 (omluvili se: Petr Purmenský, Jiří Kudělka, Pavel Lichnovský a Jaromír 

 Marek)  
Občanů  : 9 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:05 hod. 
Čas ukončení  : 20:08 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 11 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvili Petr Purmenský, Jiří Kudělka, Pavel Lichnovský a Jaromír Marek. 
 
Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  3.6.2013 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Projednání žádosti SSMSK o darování pozemků 
4. Prodej pozemku parc. č. 1791 
5. Projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Rybí 
6. Projednání způsobu rekonstrukce veřejného osvětlení 
7. Schválení veřejné zakázky rekonstrukce budovy sokolovny 
8. Informace – akcie Severomoravské plynárenské 
9. Informace o čerpání rozpočtu 
10. Rozpočtové opatření 
11. Informace starostky 
12. Závěr. 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění. Nikdo se nepřihlásil.  
Hlasování o celém programu 16. zasedání zastupitelstva: 
pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť:  
pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 

1. Ověření zápisu 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  3.6.2013 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Projednání žádosti SSMSK o darování pozemků 
4. Prodej pozemku parc. č. 1791 
5. Projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Rybí 
6. Projednání způsobu rekonstrukce veřejného osvětlení 
7. Schválení veřejné zakázky rekonstrukce budovy sokolovny 
8. Informace – akcie Severomoravské plynárenské 
9. Informace o čerpání rozpočtu 
10. Rozpočtové opatření 
11. Informace starostky 
12. Závěr. 

 
1. Ověření  zápisu  15. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 3.6.2013 

Předsedající informovala, že zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Pavlem 
Kotkem a Jaromírem Markem. Zápis byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly 
proti němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení ze 15. 
zasedání zastupitelstva. 
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2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
 Předsedající podal tyto návrhy: 
 

návrhová komise  -   předseda  Petr Skalka 
   další členové  Pavel Kotek a Jiří Honeš 
ověřovatelé zápisu - Martin Pospěch a RNDr. Alena Kvitová 
zapisovatelka - Jana Marková 
 

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 
 Hlasování:  pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 
3. Projednání žádosti SSMSK o darování pozemků 
 

Starostka předložila k projednání žádost Správy silnic Moravskoslezského kraje střediska 
Nový Jičín o darování pozemků pod silnicí III/4821 k.ú  Rybí. Jedná se o pozemky parc.č. 
1717/4 o velikosti 42 m2 (křižovatka na Štramberk), parc.č. 1707/3 o velikosti 1 m2, dále o 
pozemek parc.č. 1707/4 o velikosti 906 m2 a parc.č. 1707/5 a 1707/6. Na posledních 
jmenovaných pozemcích tj. 1707/5  a 1707/6 je plánována výstavba chodníkového tělesa, 
proto rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvu mezi obcí Rybí a 
Moravskoslezským krajem na darování pozemků pod silnicí III/4821 kromě pozemků parc. č. 
1707/5 a 1707/6, které mají být součástí chodníkového tělesa.  
 
Diskuse:    bez diskuze 
 
Hlasování:  o tom, kdo schvaluje darovací smlouvu č. NJ/229/j/2013/Ja, s tím, že v článku I. 
budou uvedeny pouze pozemky parcela č. 1717/4, 1707/3 a 1707/4 ostatní plocha 
komunikace: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

4. Prodej pozemku parc.č. 1791 
 

Rada obce v souladu s § 39 zákona 127/2000 Sb. o obcích vyvěsila záměr prodeje pozemku 
parc.č. 1791 ostatní plocha o výměře 130 m2. Jde o pozemek, který je součástí zahrady 
Marie a Josefa Malinovských Rybí 56 (zřejmě stará přístupová cesta). O pozemek projevili 
zájem Soňa a Zdeněk Bartošovi, bytem Rybí 56 – tedy budoucí vlastníci nemovitosti u 
rodinného domu č.p. 56. Rada obce navrhuje, aby pozemek byl prodán za odhadní cenu, 
s tím že náklady spojené s odhadem i vkladem na katastr uhradí kupující. 
Na pozemku jsou umístěny pouze vodovodní a plynové přípojky pro RD č.p. 56 a č.p. 97. 
 
Diskuse:    bez připomínek. 
 
Hlasování: o schválení prodeje pozemku parc.č. 1791 (ostatní plocha) o výměře 130 m2 za 
odhadní cenu Soně a Zdeňkovi Bartošovým, bytem Rybí 56 s tím, že náklady spojené 
s odhadem a návrh na vklad uhradí kupující: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

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

V souladu s dotačním programem obce Rybí „Domovní ČOV“ předložil dne 28. 8. 2013 pan 
Martin Kramoliš, bytem Rybí č.p. 394, žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na 
stavbu domovní čistírny odpadních vod.  
Předložil tyto doklady: 

 kopii rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod 
(OŽP/68434/2007) 

 kopii kolaudačního souhlasu s užíváním stavby (OŽP/38381/2013) 
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 kopie faktury o zaplacení (č. 20130081) 

 položkový rozpočet s rozpisem jednotlivých položek stavby (dodací list č. SV100182) 
Členové rady předloženou žádost projednali a 4 hlasy doporučují zastupitelům schválit 
žádost pana Martina Kramoliše bytem Rybí č.p. 394 k přidělení účelově vázané dotace ve 
výši 16.032,00 Kč na stavbu domovní čistírny odpadních vod. 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování:  o schválení poskytnutí dotace, v souladu s dotačním programem obce Rybí 
„Domovní ČOV“, panu Martinu Kramolišovi, bytem Rybí 394 ve výši 16.032 Kč: pro 11 – proti 
0 – zdrželo se 0. 
 
 

6.      Projednání způsobu rekonstrukce veřejného osvětlení   
 

Starostka předala slovo místostarostovi Martinu Lapčíkovi, aby přítomné seznámil 
s variantami provedení rekonstrukce veřejného osvětlení.  
Místostarosta seznámil zastupitele s rozborem nabídek společnosti Eltodo-Citelum s.r.o. na 
rekonstrukci veřejného osvětlení v řešení dle projektu fa Aden L.P. obsahující mimo jiné i 
přenesenou správu veřejného osvětlení obce a dále s nabídkou LED osvětlení od 
společnosti TES-CZ. Obě dvě nabídky jsou při započtení úspory z LED svítidel při přenesené 
správě cenově srovnatelné. Cenově se liší pouze v nákladu za dodávku svítidel, která je 
způsobena změnou technologie. Nabídky jsou pouze informativní, předběžné a slouží pouze 
ke stanovení ceny pro zadání veřejné zakázky. 
Rada obce doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o způsobu osvětlení VO zda LED 
technologie nebo sodíkových světel, dále o způsobu financování rekonstrukce VO  - vlastní 
prostředky, úvěr, přenesená správa a doporučuje pověření rady obce přípravou veřejné 
zakázky na organizátora soutěže veřejné zakázky a veřejné zakázky samotné a to do konce 
roku 2013 s realizací v roce 2014. 
Starostka upozornila, že v obci je osvětlena jedna ulice LED svítidly na zkoušku do měsíce 
října. 
  
Diskuse: Martin Pospěch: „Jaký je cenový rozdíl v barvách. Bude taková studená bílá, nebo 
jsou i jiné barvy.“  
Marie Janečková: „Jsou i oranžová světla, ale dle informací jsou z hlediska bezpečnosti  
lepší bílé“. 
Pro firmy zabývající se LED technologií je to určitě dobrá příležitost k prezentaci LED-kového 
veřejného osvětlení. 
Petr Skalka: „Je součástí dodávky i celé izolované vedení?“ 
Martin Lapčík: Součástí dodávky bude izolované vedení, světla, rozvodné skříně a práce.  
David Bajer: „Budou se rozšiřovat i lokality na osvětlení?“ 
Marie Janečková: „Budou se rozšiřovat o minihřiště, „Palkovou cestu“, pod Polďákem a 
„malý Puntík“. 
Josef Kudělka shrnul, že sodíková světla vytvářejí světelný smog, nemají už budoucnost, 
dále se nevyvíjí, mají malou životnost. Oproti tomu LED svítidla jsou budoucnost, vyvíjí se, 
náběh na rozsvícení je okamžitý.  
Kudělka Antonín:  shrnul 3 varianty VO: „1. si zaplatíme sami, ale není možnost rozšíření. 
2. 3. mil.  
3. leasing – 400.000 Kč ročně po dobu 10 let.“ 
Marie Janečková: „Máme možnost si v příštím roce cenu za veřejné osvětlení financovat 
sami, pak bychom mohli spolupracovat s panem Zelenkou, jako doteď.“   
 
Hlasování: o schválení provedení rekonstrukce veřejného osvětlení LED technologií: pro 11 
– proti 0 – zdrželo se 0. 
 
Hlasování o schválení financování veřejného osvětlení vlastními zdroji: pro 11 – proti 0 – 
zdrželo se 0. 
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Hlasování o schválení, aby rada obce byla pověřena přípravou veřejné zakázky na 
organizátora soutěže rekonstrukce VO a veřejné zakázky samotné tj. rekonstrukce veřejného 
osvětlení v obci Rybí včetně jeho rozšíření: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

7.      Schválení veřejné zakázky rekonstrukce budovy sokolovny   
 

Starostka předala slovo místostarostovi Martinovi Lapčíkovi, aby vysvětlil kalkulaci ceny za 
zpracování projektové dokumentace podle sazebníku UNIKA na rekonstrukci Sokolovny.  
Místostarosta seznámil zastupitele, že dle kalkulace ze sazebníku UNIKA 2012/2013 na 
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy sokolovny a přilehlého areálu, kdy 
bylo počítáno s předpokládanou cenou nákladů 32.000.000,- Kč dle projektového fiše firmy 
brücknerprojekt, byla spočtena předpokládaná cena za zpracování projektové dokumentace 
865.305 Kč bez DPH.  
Starostka přednesla návrh rady obce, aby zastupitelstvo oprávnilo radu obce realizací 
veřejné zakázky na projektovou dokumentaci rekonstrukce budovy sokolovny a přilehlého 
areálu, s tím že zpracování projektové dokumentace proběhne v roce 2014. 
 
Diskuse: bez připomínek. 
   
Hlasování: o oprávnění rady obce realizací veřejné zakázky na přípravu projektové 
dokumentace budovy sokolovny a přilehlého areálu s tím, že zpracování projektové 
dokumentace proběhne v roce 2014: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

8.       Informace – akcie Severomoravské plynárenské 
 

Starostka informovala zastupitele, že Obec Rybí vlastnila 3 ks akcií Severomoravské 
plynárenské. Na mimořádné valné hromadě společnosti Severomoravská plynárenská a.s. 
konané 10.června 2013 bylo v souladu s § 183i obchodního zákoníku přijato usnesení o 
přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Severomoravská 
plynárenská a.s. na hlavního akcionáře tj. společnost RWE Gas International N.V. se sídlem 
Willemsplein 4 5211 AK s-Hertogengosch, Nizozemské království. 
Obec Rybí obdržela peněžní poukázkou částku 15.903 Kč za 3 ks akcií (1 akcie = 5.301,- 
Kč).  
 
Diskuse:    bez připomínek. 

 
Hlasování: o vzetí předložené zprávy o převodu akcií Severomoravská plynárenská  a.s. na 
hlavního akcionáře RWE Gas International N.V. Nizozemské království na vědomí v souladu 
s § 183i   obchodního zákoníku: ano 11 – ne 0. 
 
Hlasování: o schválení vyřazení finančního majetku  (3 ks akcií Severomoravská 
plynárenská a.s.) z majetku obce: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

9. Informace o čerpání rozpočtu 
 
Starostka informovala přítomné o čerpání rozpočtu do srpna 2013. Dle přílohy č. 9. 
 

 Diskuse:    bez připomínek. 
 

Hlasování: o vzetí zprávy o čerpání rozpočtu na vědomí: ano 11 – ne 0. 
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10.  Rozpočtové opatření č. 10 
 
  Starostka seznámila s rozpočtovým opatřením č. 10  (viz příloha). 
 
 Diskuse:    bez připomínek. 
 
 Hlasování: o schválení rozpočtového opatření č. 10: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0. 

 
 

11. Informace starostky 
 
Starostka informovala o:  

 zateplení Besedy – výše dotace 
   - vícepráce – okna, tichá ventilace, schody, odkryv střechy, barva silikon, 
      žaluzie, výměna fixních oken  - cca 100.000 Kč 

 schválení komunitního plánování sociálních služeb společně s městem Nový Jičín,  

 nakladač na štěrk a ohrnování sněhu  

 švestková alej mezi obcí Rybí a Novým Jičínem – pomoc při výsadbě se základní školou 

 Pionýrská chata – nařízení k odstranění stavby 

 1. ročník běhu „Rybský trhák“ 

 DSO Sdružení povodí Sedlnice – kropící a zametací vůz ze Štramberka. 
 

  
12. Usnesení 
 

Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení  a vyhlásila 
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Petr Skalka přečetl znění usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

13. 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:  ________________       ________________ 
          Martin Pospěch              Alena Kvitová 
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U S N E S E N Í 
 
16.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne            11. 9. 2013 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

263. schvaluje program  16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (11-0-0) 
 
264. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                 (11-0-0) 
 
265. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Petr Skalka (předseda),                       (11-0-0) 

   Pavel Kotek a Jiří Honeš 

 ověřovatele zápisu: Martin Pospěch a RNDr. Alena Kvitová 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
266. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 15. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 3.6.2013;

                          (11-0-0) 

 
267. schvaluje darovací smlouvu č. NJ/229/j/2013/Ja mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem 

zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje s tím, že v článku I. budou uvedeny pouze 
pozemky par.č. 1717/4, 1707/3, 1707/4 ostatní plocha, komunikace a 

 pověřuje   starostku podpisem této smlouvy;                  (11-0-0) 
 

268. schvaluje  prodej pozemku parc.č. 1791 o výměře 130 m
2
 Soně a Zdeňkovi Bartošovým, bytem 

 Rybí 56 za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že kupující uhradí náklady spojené se 
 znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí a 
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                 (11-0-0) 
         

 269. schvaluje v souladu s dotačním programem obce Rybí „Domovní ČOV“ poskytnutí dotace panu 
 Martinu Kramolišovi, bytem Rybí 394 ve výši 16.032,- Kč na stavbu domovní čistírny odpadních vod; 

                        (11-0-0) 
 
 270. schvaluje,  aby byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení LED technologií;                      (11-0-0) 

 
 271. schvaluje,  aby byla rekonstrukce veřejného osvětlení financována z vlastních zdrojů;             (11-0-0) 
 
 272. pověřuje   Radu obce Rybí přípravou veřejné zakázky na organizátora soutěže rekonstrukce 

 veřejného osvětlení a veřejné zakázky samotné tj. rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Rybí 
 včetně jeho rozšíření;                    (11-0-0) 

 
273. opravňuje  Radu obce Rybí realizací veřejné zakázky na přípravu projektové dokumentace budovy 
 sokolovny a přilehlého areálu s tím, že zpracování projektové dokumentace proběhne v roce 2014; 
                                (11-0-0) 
 
274. bere na vědomí  zprávu o převodu akcií Severomoravské plynárenské na hlavního akcionáře - 
 RWE Gas International N.V., Nizozemské království a 
 schvaluje  vyřazení finančního majetku (3 ks akcií Severomoravská plynárenská a.s.) z majetku 
 obce;                       (11-0-0) 
 
275. bere na vědomí  zprávu o čerpání rozpočtu;                  (11-0-0) 
 
276. schvaluje  rozpočtové opatření č. 10.                                      (11-0-0) 
 
 
 

 

     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


