
 Z Á P I S 
18.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne          22. 1. 2014 
Přítomno  : 13  (omluvili se: Martin Pospěch, David Bajer) 
Občanů  : 7 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:06 hod. 
Čas ukončení  : 20:30 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 Martin Pospěch a David Bajer. 
 
Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  11.12.2013 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Převedení pravomocí provádět rozpočtová opatření - upřesnění 
4. Projednání průjezdu Valašské rally 2014 
5. Usnesení a závěr. 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění.  
Přihlásil se Petr Purmenský s žádostí o vyměření obecní komunikace  
a dále starostka přidala bod - informaci o situaci na silnici u Sirkových lázní. 
  
Hlasování o tom, kdo souhlasí s navrženými doplňujícími body:  
pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
Hlasování o celém programu 18. 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 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  11.12.2013 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Převedení pravomocí provádět rozpočtová opatření - upřesnění 
4. Projednání průjezdu Valašské rally 2014 
5. Žádost o vyměření obecní komunikace 
6. Informace o situaci na silnici u Sirkových lázní 
7. Usnesení a závěr. 

 
1. Ověření  zápisu  17. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 11.12.2013 

Předsedající informovala, že zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Davidem 
Bajerem a Petrem Skalkou. Zápis byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly proti 
němu podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení z 17. zasedání 
zastupitelstva. 
 

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

návrhová komise  -   předseda  Jaromír Marek 
   další členové  Petr Purmenský a Libor Sopuch 
ověřovatelé zápisu - Jiří Honeš a Martin Lapčík 
zapisovatelka - Jana Marková 
 

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 Hlasování:  pro 12 – proti 0 – zdržel se 1 (Petr Purmenský) 
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3. Převedení pravomocí provádět rozpočtová opatření - upřesnění 

Předsedající sdělila, že v materiálech zastupitelé obdrželi podklad k převedení pravomocí 
zastupitelstva ve věci provádění rozpočtových opatření. Pracovníci krajského auditu 
doporučují upřesnění znění. (viz příloha) 

 
Diskuse:    bez diskuze. 
 
Hlasování:  o schválení převedení pravomocí zastupitelstva obce na radu obce ve věci 
provádění rozpočtových opatření v tomto znění: 
Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření v rámci jednoho 
ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu do výše 200.000,- Kč v jednotlivém případě 
na straně výdajů a bez omezení na straně příjmů v příslušném kalendářním roce:  
pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

4. Projednání průjezdu Valašské rally 2014 
Předsedající sdělila, že dne 6.1.2014 obec obdržela žádost o povolení průjezdu 
motoristického podniku Valašská rally 2014. Materiály o plánované trase zastupitelé obdrželi 
předem. 
Poté předložila podmínky doporučené radou obce pro průjezd motoristického podniku 
Valašská rally 2014 (podobně, jako tomu bylo v roce 2012): 
 
1. Dohodnout se zástupci obce návrh dopravního značení – zákazy zastavení na místních 
komunikacích (napříč místními komunikacemi nebudou uvazovány pásy) 
Martin Lapčík říkal, že pásky nejsou dopravní značení, když někdo pásku poničí, nebo 
strhne, tak se nic neděje. Chceme, aby bylo stanoveno dopravní značení na místní 
komunikaci v době rally. 
Pan Hošák sdělil, že bude stanovení dopravního značení projednáno s Dopravní policií ČR. 
K zajištění pořádku navrhuje postavit jednoho příslušníka Policie ČR na místní komunikaci.   
 
2.  V průběhu konání RZ zajistí organizátor min. 8 pořadatelů nad 18. let pro kontrolu 
parkování a regulaci návštěvníků v obci Rybí. 
Kdo nechce, aby na jeho pozemku stály auta, požádá pořadatele, aby jeho pozemek 
zapáskoval. 
Pavel Kotek se zeptal, s kolika počítají pořadateli, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků 
rally. Pan Hošák odpověděl, že jako v minulosti požádá o spolupráci místní hasiče, pošle 
nabídku na brigádu emailem. Po Lopeníku se dbá na větší zodpovědnost při zajištění 
bezpečnosti. Pořadatelé budou školení. Pořadatel zajistí ještě návštěvu obyvatel přilehlých 
pozemků. 
 
3.  Organizátor využije po dohodě s obcí obecní vývěsky k vyvěšení nabídky brigádních 
prací v souvislosti zajištění pořadatelů pro kontrolu parkování a regulace návštěvníků RZ 
 
4. Organizátor zajistí v průběhu RZ umístění 2 pořadatelů v bodě křížení rychlostní zkoušky 
s cyklotrasou. 
 
5.  Organizátor zajistí pořadatele, který ve dnech:  pátek  4. 4. 2014 dopoledne i odpoledne 
                                                                               sobota 5. 4. 2014 dopoledne i odpoledne 
                                                                               neděle 6. 4. 2014 dopoledne i odpoledne 
provede kontrolu projíždějících vozidel, vždy v délce cca 1 hodiny. Svoji aktuální přítomnost 
ohlásí pomocí SMS nebo telefonicky na čísle tel. 731 452 956 (Petr Purmenský). 
 
6.  Organizátor se zavazuje týden před začátkem soutěže dodat prostřednictvím emailu 
„Organizační a provozní plán RZ“, týkající se obce Rybí a jejího okolí. 
 
7.  Organizátor složí kauci ve výši 10.000,- Kč pro případ krytí škod souvisejících s jeho 
činností na katastrálním území obce Rybí.  
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8. Dne 7. 4. 2014 provede zástupce organizátora a zástupce obce (starostka) kontrolu stavu 
komunikací, přilehlých ploch, pořádku v obci apod. Při této kontrole bude stanoven rozsah a 
termín odstranění škod. V případě, že organizátor ve stanoveném termínu škody neodstraní, 
budou odstraněny obcí a vyúčtovány proti kauci složené organizátorem viz bod. č. 7. 
 
9. Organizátor požádá Policii ČR o zajištění měření rychlosti v průběhu seznamovacích jízd 
účastníků Valašské rally a dále zajištění měření rychlosti při přejezdech účastníků z cíle na 
start v době konání RZ. 
Pan Hošák sdělil, že je nyní každé auto vybaveno GPS a pak je kontrolováno. Při 
nedodržení rychlosti jsou za to velké pokuty (5.000 Kč). 
 
 
Diskuse:    Petr Purmenský se zeptal pořadatele Valašské rally pana Hošáka, jestli nebudou 
vadit při rally retardéry v Makyti. Pan Hošák odpověděl, že by se tam v místě udělaly 
nájezdy. 
 
Hlasování: starostka dala hlasovat o povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 
2014 a na to pan Petr Purmenský podal protinávrh: kdo je pro nepovolení průjezdu 
Valašské rally 2014. Zastupitelům se to sice zdálo jako zbytečné matení lidí, ale nakonec 
proběhlo hlasování takto: 
pro 6 (Antonín Kudělka, Alena Kvitová, Martin Lapčík, Marie Janečková, Jiří Honeš, Pavel 
Kotek) 
proti 5 (Petr Purmenský, Libor Sopuch, Jaromír Marek, Jiří Kudělka, Jaromír Havrlant) 
zdrželo se 2 (Petr Skalka a Pavel Lichnovský) 
 
Protože nebylo přijato usnesení, rozhodli se zastupitelé hlasovat znova a to podle prvního 
návrhu paní starostky: kdo je pro povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 
2014 dle předložené žádosti AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, Dolní Jasénka za 
podmínek předložených radou obce:  
pro – 7 (Petr Purmenský, Libor Sopuch, Jaromír Marek, Petr Skalka, Pavel Lichnovský, Jiří 
Kudělka, Jaromír Havrlant) 
proti – 6 (Antonín Kudělka, Alena Kvitová, Martin Lapčík, Marie Janečková, Jiří Honeš, 
Pavel Kotek) 
zdrželo se 0. 
 
Jelikož i po tomto hlasování nebylo přijato žádné usnesení, navrhl Petr Skalka dohadovací 
řízení. Byla vyhlášena 5 min. přestávka. 
Po přestávce proběhlo znova hlasování o povolení průjezdu motoristického podniku 
Valašská rally 2014 dle předložené žádosti AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, Dolní 
Jasénka za podmínek předložených radou obce: 
pro – 6 (Petr Purmenský, Libor Sopuch, Jaromír Marek, Pavel Lichnovský, Jiří Kudělka, 
Jaromír Havrlant) 
proti – 6 (Antonín Kudělka, Alena Kvitová, Martin Lapčík, Marie Janečková, Jiří Honeš, Pavel 
Kotek) 
zdržel se 1 (Petr Skalka)  
 
Ani po třetím hlasování nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

5. Žádost o vyměření obecní komunikace 
Předsedající předala slovo předkladateli tohoto bodu panu Petru Purmenskému. Ten 
přítomné seznámil se svou žádostí o zaměření obecní komunikace a její následné viditelné 
vyznačení v terénu. (viz příloha). 
 
Diskuse:  Luděk Purmenský vysvětlil, proč chtějí nechat pozemky vyměřit. Že s cestou 
sousedí jejich pozemky, které by chtěli pronajímat.  
Petr Purmenský sdělil, že obec by se nedostala ke svému obecnímu lesu, když by Purmenští 
zahradili své pozemky. 
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Antonín Kudělka řekl, že se to musí ještě prošetřit a zjistit možnosti přístupu k obecnímu 
lesu. 
Starostka dala návrh na odložení tohoto bodu na další zastupitelstvo, až to bude prošetřeno. 
 
Hlasování:  o odložení bodu o provedení geometrického zaměření obecní komunikace 
umístěné na pozemku parc.č. 1657/1, 1657/2 a části pozemku parc.č. 1657 na další 
zastupitelstvo:  pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

6.      Informace o situaci na silnici u Sirkových lázní   
 

Dne 18. 1. 2014 zaslal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec sdělení o 
tom, že požádal odbor dopravy Měst. úřadu v Novém Jičíně o zařazení silnice u Sirkových 
lázní do příslušné kategorie. Dne 17. 1. 2014 obec obdržela vyjádření odboru dopravy 
Moravskoslezského kraje k řešení situace zimní údržby. Došlo k dohodě mezi městem 
Novým Jičínem a Správou silnic MSK, kdy správa silnic bude provádět zimní údržbu na 
silnici okolo Sirkových lázní a Nový Jičín převezme údržbu na silnici ve směru na Kojetín. 
  
Diskuse:  bez připomínek.   
 
Hlasování: o tom, kdo bere na vědomí informaci o situaci na silnici u Sirkových lázní: pro 13 
– proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

7. Usnesení a závěr 
 

Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení  a vyhlásila 
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Jaromír Marek přečetl znění usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce. 
 
Starostka poděkovala členům zastupitelstva obce a přítomným občanům za účast.  
 

Zapisovatelka: Jana Marková 
 
 
Starostka obce:  ________________ 
            Marie Janečková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ________________       ________________ 
             Jiří Honeš                       Martin Lapčík 
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U S N E S E N Í 
 
18.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             22. 1. 2014 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

297. schvaluje doplnění programu o body:   žádost o vyměření obecní komunikace                (13-0-0) 
 informace o situaci na silnici u Sirkových lázní 
 
298. schvaluje  program  18. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (13-0-0) 
 
299. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                 (13-0-0) 
 
300. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Jaromír Marek (předseda),                   (12-0-1) 

   Petr Purmenský a Libor Sopuch (členové) 
 ověřovatele zápisu: Jiří Honeš a Martin Lapčík 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
301. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 17.zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 11.12.2013;

                   
302. zmocňuje  radu obce schvalovat rozpočtová opatření v rámci jednoho ukazatele schváleného 
 (upraveného) rozpočtu do výše 200.000,- Kč v jednotlivém případě na straně výdajů a bez 
 omezení na straně příjmů v příslušném roce;                  (13-0-0) 
 

303. po projednání možnosti průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2014 dle předložené žádosti 
 AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, Dolní Jasénka za podmínek předložených radou obce nebylo 
 přijato žádné usnesení;                               (6-6-1) 

  
304.  odkládá  bod o provedení geometrického zaměření obecní komunikace umístěné na pozemku 

parc.č. 1657/1, 1657/2 a části pozemku parc.č. 1657 na další zastupitelstvo;           (13-0-0) 
 
305. bere na vědomí  informaci o situaci na silnici u Sirkových lázní;                          (13-0-0) 

 
  

 
 

 

     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


