
 Z Á P I S 
19.    zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí      konaného   dne            5. 3. 2014 
Přítomno  : 14  (omluvil se  David Bajer, který přišel později) 
Občanů  : 16 
Místo konání  : sál pohostinství Beseda  
Čas zahájení  : 18:07 hod. 
Čas ukončení  : 20:02 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 14 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvil David Bajer, ale že přijde později. 
 
Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: 
 
1. Ověření zápisu 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  22.1.2014 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Projednání povolení průjezdu Valašské rally 2014 
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 
5. Schválení Povodňového plánu obce Rybí 
6. Schválení funkce přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně 
7. Komunikace Sirkové 
8. Majetkoprávní záležitosti 
9. Informace starostky 
10. Usnesení a závěr. 

 
Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo další návrh na doplnění.  
Nikdo se nepřihlásil. 
 
Hlasování o celém programu 19. zasedání zastupitelstva: 
pro 14 – proti 0 – zdrželo se 0. 
Hlasování o tom, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť:  
pro 14 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
Schválený program zasedání: 

1. Ověření zápisu 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  22.1.2014 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Projednání povolení průjezdu Valašské rally 2014 
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 
5. Schválení Povodňového plánu obce Rybí 
6. Schválení funkce přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně 
7. Komunikace Sirkové 
8. Majetkoprávní záležitosti 
9. Informace starostky 
10. Usnesení a závěr. 

 
1. Ověření  zápisu  18. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 22.1.2014 

Předsedající informovala, že zápis byl ověřen a podepsán ověřovateli panem Jiřím Honešem 
a Martinem Lapčíkem. Zápis byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly proti němu 
podány námitky. Poté místostarosta Martin Lapčík přečetl usnesení z 18. zasedání 
zastupitelstva. 
 

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

návrhová komise  -   předseda  Pavel Lichnovský 
   další členové  Martin Pospěch a Antonín Kudělka 
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ověřovatelé zápisu - Petr Skalka a Libor Sopuch 
zapisovatelka - Jana Marková 
 

 Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo připomínku nebo jiný návrh - nebyly vzneseny. 
 Hlasování:  pro 14 – proti 0 – zdržel se 0  
 
3. Projednání povolení průjezdu Valašské rally 2014 

Předsedající sdělila, že již na minulém zasedání zastupitelstva obce se projednávalo 
povolení průjezdu Valašské rally 2014, ale k povolení průjezdu nebylo přijato žádné 
usnesení. Dohodly se jen podmínky průjezdu. 
Poté předala slovo předkladateli návrhu o znovu projednání povolení průjezdu Valašské rally 
2014 Pavlovi Lichnovskému.  

 
Diskuse:    bez diskuze. 
 
Hlasování:  kdo je pro povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2014 dle 
předložené žádosti AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, Dolní Jasénka za podmínek  
projednaných na zastupitelstvu 22.1.2014: pro 8 – proti 5 – zdržel se 1 (Jiří Honeš) 
Pro: Pavel Lichnovský, Petr Purmenský, Jaromír Marek, Martin Pospěch, Jaromír Havrlant, 
Jiří Kudělka, Petr Skalka, Libor Sopuch 
Proti: Marie Janečková, Martin Lapčík, Pavel Kotek, Antonín Kudělka a Alena Kvitová 
 
Poté vystoupil za podnik Valašské rally pan Tomaštík, který nabízí zorganizovat trať tak, aby 
byl pořádek i po rally. V minulém závodě sám osobně uklízel po trati. 
Starostka řekla, že si nepřejeme zapáskování místních komunikací, tak jako tomu bylo 
minule, jen chceme, aby se neparkovalo na travnatých plochách.  
Pan Karel Janečka vznesl požadavek na zastupitele, kteří hlasovali pro rally, aby nabídli své 
telefonní čísla pro případ řešení problémů při rally.  
 
 

4. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 
Starostka předložila k projednání návrh rozpočtu na rok 2014. Sdělila, že v materiálech, které 
zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou, mohli vyčíst, že obec hospodaří s příjmy ve výši 
12 792 500 Kč. Běžné výdaje v roce činí 7 154 500 Kč. Z toho vyplývá, že na investiční akce 
zůstává 5 638 000 Kč + dotace ze SFŽP (cca 800 000 Kč). Poté požádala předsedu 
finančního výboru pana Jaromíra Marka, aby přítomné seznámil s návrhem rozpočtu včetně 
návrhu investic pro rok 2014 (viz příloha).  
 
Diskuse:    Starostka sdělila, že až přijdou peníze ze SFŽP, tak by se po projednání mohly 
investovat do propustků. 
Pavel Lichnovský měl dotaz na to, proč se při koupi auta uvažuje o leasingu. 
Marie Janečková odpověděla, že je v nabídkách leasing bez navýšení, což by byla škoda 
tohle nevyužít. 
Martin Pospěch měl dotaz na výměnu oken a dveří u č.p. 261, kolik je tam oken, že se mu 
zdá částka 90.000 Kč přemrštěná. 
Starostka odpověděla, že jsou tam 3 okna a jedny dveře. „Možná je tam dostatečná rezerva i 
na opravu fasády, kterou možná budeme dělat i vlastními silami a co se ušetří, to přijde do 
rezervy. Už se tam letos zateplovala i střecha foukanou izolací, cena byla velmi dobrá“, řekla 
starostka. 
Pavel Kotek se zeptal, jaká je úspora v MŠ po zateplení. 
Starostka odpověděla, že je to úspora dost velká, ale že přesně si už částku nepamatuje. 
Martin Pospěch měl dotaz na vybavení kuchyňky v Besedě, jestli se bude předávat a 
přebírat, když jsou tam různé akce. Jestli se udělá nákup skleniček, aby se to pořád 
nemuselo převážet ze sokolovny. 
Odpověděla Jaroslava Honešová, že se v minulosti Beseda předávala a přebírala, ale že se 
vždy po akcích něco ztratilo, rozbilo a nešlo určit komu. Jestli Martinovi Matoušovi z Besedy, 
nebo z kuchyňky.  Nejvíce se ztrácejí štamprle.  
 

Dostavil se David Bajer v 18:45 hod. 
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Pavel Lichnovský se ptal, jestli je to na vybavení druhého sociálního bytu.  
Marie Janečková odpověděla, že je to sice jeden sociální byt, ale v návrhu rozpočtu je 
počítáno  na vybavení druhé půlky tohoto sociálního bytu. 
 
Jaroslava Honešová řekla zastupitelům, že v návrhu rozpočtu byla uvedena částka 150 000,- 
na kulturní komisi, ale že rada obce navrhla snížení této částky o 15 000,- a převedení do 
rezervy.  
 
Hlasování:  o schválení předloženého návrhu rozpočtu na rok 2014: pro 14 – proti 0 – 
zdrželo se 1 (Pavel Lichnovský). 
 
 

5. Schválení povodňového plánu obce Rybí 
Předsedající sdělila, že na internetových stránkách obce se zastupitelé a i občané mohli 
seznámit s Povodňovým plánem obce Rybí. Současný digitální plán obce navazuje na plány 
zpracované v předcházejících letech (naposled v roce 2010). Tento digitální Povodňový plán 
byl zpracován v rámci projektu protipovodňových opatření DSO Sdružení povodí Sedlnice. 
 
Diskuse:  Martin Pospěch upozornil na chybu v textu, že místo SDH by mělo být uvedeno 
JSDH. Při povodních je činná Jednotka SDH. 
 
Hlasování:  o schválení Povodňového plánu obce Rybí:  pro 14 – proti 0 – zdržel se 1 (Petr 
Purmenský). 
 
 

6.      Schválení funkce přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně   
Starostka sdělila, že Okresní soud v Novém Jičíně zaslal žádost o schválení přísedícího u 
Okresního soudu v Novém Jičíně, který se volí na dobu 4 let. Současnou přísedící z obce 
Rybí je paní Františka Zábranská, bytem Rybí 225 a ta souhlasí s prodloužením výše 
uvedené funkce na další období.  
  
Diskuse:  Petr Purmenský se ptal, jestli s tím paní Zábranská souhlasí? 
Marie Janečková odpověděla, že jak už řekla, ano souhlasí. 
Pavel Lichnovský se ptal, jestli s tím paní Zábranská souhlasí i když má teď problémy se 
synem? 
Starostka odpověděla, že se paní Zábranské ptala asi před 14 dny a teď by to asi nebylo 
vhodné se na to znovu ptát. Doufáme, že Karel bude v pořádku. Paní Zábranská by mohla 
eventuálně z funkce odstoupit.     
 
Hlasování: o tom, kdo je pro schválení paní Františky Zábranské na místo přísedícího u 
Okresního soudu v Novém Jičíně pro funkční období 2014-2018: pro 15 – proti 0 – zdrželo 
se 0. 
 
 

7.      Komunikace Sirkové   
Starostka předala slovo Pavlovi Lichnovskému, který přečetl návrh na projednání podání 
žaloby na určení vlastníka komunikace v Sirkové, pak přečetl zprávu ze zpravodaje, který 
vyšel v březnu 2013, ve kterém starostka vysvětluje, že se o této komunikaci jedná už 3 roky. 
  
Diskuse:  Starostka sdělila, že podání žaloby na určení vlastníka komunikace v Sirkové 
může podat jen majitel pozemku pod touto komunikací, a tou je Česká republika respektive 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale ten se k tomu staví zády. 
 
Hlasování: o tom, kdo je pro, aby zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce k podání 
žaloby na určení vlastníka předmětné silnice u Okresního soudu v Novém Jičíně: pro 1 – 
proti 11 – zdrželo se 3. 
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8.      Majetkoprávní záležitosti   
  
 a) Odkoupení parcely 387 – pod kapličkou 
 Starostka sdělila, že jde o pozemek pod stavbou kapličky křížové cesty – kulturní památky. 
 Vlastníky parcely č. 387 o výměře 31 m2 jsou Marta a Josef Šenkovi, bytem Rybí 48. Po 
 domluvě s manžely Šenkovými navrhla starostka odkoupení parcely za cenu stanovenou 
 znaleckým posudkem s tím, že obec uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku i 
 náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí. 
 
 Diskuse:  Antonín Kudělka sdělil, že už v dobách dávno minulých nebyl tento pozemek 
 vyřešen. Nyní se nemůže tato stavba brát jako stavba a pod ní jako zastavěná plocha a 
 nádvoří, ale mělo by to být jako ostatní plocha s křížem nebo Božími muky. 
 
 Hlasování: o tom, kdo je pro odkoupení pozemku parcelní číslo 387 o výměře 31 m2 od 
 vlastníků Marty a Josefa Šenkových Rybí č.p. 48 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
 s tím že znalecký posudek i návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí obec:  

pro 15 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 
 

b) Odkoupení pozemku parcelní číslo 1823/1 – Vašutovi 
Starostka předložila návrh na odkoupení pozemku 1823/1 o velikosti 15 m2, který je součástí 
chodníkového tělesa a místní komunikace a jehož vlastníkem je Ing. Josef Vašut a Lucie 
Vašutová bytem Rybí č.p. 374. Při stavbě chodníkového tělesa bylo domluveno, že po 
dokončení stavby chodníku bude zpřesněna hranice mezi pozemky 922/14 a 1823/2. 
Vyhotovení geometrického plánu hradí obec. Vašutovi navrhli, že v tomto případě obci 
odprodají vzniklý pozemek 1823/1 za dohodnutou symbolickou cenu 10 Kč/m2 . 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování: o tom, kdo je pro odkoupení pozemku 1823/1 od Ing. Josefa a Lucie Vašutových 
bytem Rybí č.p. 374 za dohodnutou cenu 10 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s návrhem na 
vklad do katastru nemovitostí a vyhotovení geometrického plánu pro zpřesnění hranice mezi 
pozemky 922/14 a 1823/2 uhradí obec: pro 14 – proti 0 - zdržel se 1 (Petr Purmenský) 
 
 
c)  Odkoupení pozemku parcelní číslo 887/4 – Milan Rýdel 
Starostka předložila ke schválení odkoupení pozemku parcelní číslo 887/4, který je součásti 
místní komunikace vedené v pasportu MK pod písmenem 35c a jehož vlastníkem pan Milan 
Rýdel bytem Rybí č.p. 249. Odprodej pozemku byl sice již jednou schválen v roce 2012, ale 
protože se vyčerpaly finance na odkoupení pozemků pod místními komunikacemi, k prodeji 
nedošlo. Cena za znalecký posudek byla v roce 2012 stanovena na 72,56 Kč/m2. Dále 
starostka sdělila, že se tento pozemek koupí za tuto cenu. 
 
Diskuse:  bez připomínek. 
 
Hlasování: o tom, kdo je pro odkoupení pozemku parcelní číslo 887/4 o výměře 90m2  od 
vlastníka pozemku Milana Rýdla bytem Rybí č.p. 249 za dohodnutou cenu 72,56 Kč/m2 
s tím, že náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí obec. 
Kdo je pro – proti – zdržel se hlasování 

 
d)  Zřízení věcného břemene na komunikaci parcelní číslo 1658/2 
Starostka předala slovo předkladateli bodu Pavlovi Lichnovskému, který přítomné seznámil 
s návrhem na zřízení věcného břemene příjezdové cesty na pozemku parc.č. 1658/2 k.ú. 
Rybí pro manžele Lichnovské, Rybí 222. Jedná se o pozemek, který se nachází mezi RD 
Reného Hanzelky a RD manželů Evy a Aleše Lichnovských. (viz příloha) 
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Diskuse:  Starostka uvedla, že pozemek parc.č. 1658/2 je obecní a nelze tento pozemek 
prodat ani vyměnit, protože je to přístupová cesta pro více majitelů nemovitostí. Tudíž musí 
pozemek zůstat obecní. Není důvod zřizovat na obecním pozemku věcné břemeno 
příjezdové cesty pro majitele sousedních nemovitostí. Jen se musí určit zařazení do 
kategorie a nejspíš by to mohla být účelová neveřejně přístupná komunikace, která bude jen 
pro potřeby majitelů, kteří se po této obecní komunikaci dostávají na své pozemky.  
Pavel Lichnovský namítal, že četl ve zpravodajích z Rad obce zřízení věcných břemen mezi 
obcí a fyzickými osobami na pozemky.  
Martin Lapčík mu odpověděl, že jsou to věcná břemena na zřízení sítí v pozemcích. 
Petr Purmenský se ptal, kdo bude tuto cestu udržovat. 
Starostka odpověděla, že tuto komunikaci si udržují majitelé sousedních pozemků sami.  
 
Hlasování:  
Pavel Lichnovský požádal, z důvodu střetu zájmu (protože se jedná o jeho bratrance) o 
možnosti hlasování: pro 14 – proti 0 – zdržel se 1 (Pavel Lichnovský). 
 
Hlasování: o tom, kdo je pro zřízení věcného břemene příjezdové cesty pro manžely 
Lichnovské a pověření starostky obce uzavřením smlouvy a zapsáním do katastru 
nemovitosti: pro 2 – proti 8 - zdrželo se 5.  
 
 

9. Informace starostky  
 Starostka informovala:  

- o pozemku pod pionýrskou chatou  
- jak dopadlo výběrové řízení na veřejné osvětlení  
- o možnosti výkupu pozemku pod místní komunikací na nové cestě – Mišunovi,  
- o možnosti stanovení pevné ceny za výkup pozemků pod místními komunikacemi  
- jak pokračuje územní plán – územně analytické podklady. 

 
 
10. Usnesení a závěr 
 

Předsedající vyzvala návrhovou komisi k přípravě přednesení přijatých usnesení  a vyhlásila 
5 min. přestávku. 
Po přestávce pan Pavel Lichnovský přečetl znění usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce. 
 
Starostka poděkovala členům zastupitelstva obce a přítomným občanům za účast.  
 

Zapisovatelka: Jana Marková 
 
 
 
Starostka obce:  ________________ 
            Marie Janečková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ________________       ________________ 
             Petr Skalka                      Libor Sopuch 
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U S N E S E N Í 
 
19.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne             5. 3. 2014 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

306. schvaluje program  19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                          (14-0-0) 
  
307. schvaluje  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;            (14-0-0) 
 
308. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Pavel Lichnovský (předseda),                   (14-0-0) 

   Martin Pospěch a Antonín Kudělka (členové) 
 ověřovatele zápisu: Petr Skalka a Libor Sopuch 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
309. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 18.zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 22.1.2014;

                   
310. schvaluje povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2014 dle předložené 
 žádosti AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, Dolní Jasénka za podmínek projednaných na 
 zastupitelstvu 22.1.2014;                                (8-5-1) 
 

311. schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2014 - schodkový se 
zapojením finančních prostředků z loňského roku : 

 příjmy:  11 239 500,- Kč 
 financování:    1 553 000,- Kč 
 výdaje:  12 792 500,- Kč;                              (14-0-1) 

  
312. schvaluje   Povodňový plán obce Rybí;                         (14-0-1) 
 
313. volí do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pro funkční období 2014-2018 paní 
  Františku Zábranskou, nar. 1945, bytem Rybí 225;                            (15-0-0) 

 
314. neschvaluje  návrh k podání žaloby na určení vlastníka předmětné silnice u Okresního soudu      
  v Novém Jičíně;                               (1-11-3) 

 

315. schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 387 o výměře 31 m
2
 (pod stavbou kapličky křížové cesty – 

 kulturní památky) od vlastníků Marty a Josefa Šenkových, Rybí č.p. 48 za cenu stanovenou 
 znaleckým posudkem s tím, že znalecký posudek i návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí 
 obec;                                             (15-0-0) 

   

316. schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 1823/1 od Ing. Josefa a Lucie Vašutových, Rybí 374 za  
  dohodnutou cenu 10 Kč/m

2
 s tím, že náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a 

  vyhotovení geometrického plánu pro zpřesnění hranice mezi pozemky 922/14 a 1823/2 hradí obec;        
                              (14-0-1) 
  

317. schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 887/4 o výměře 90 m
2
 od Milana Rýdla, Rybí 249 za 

 dohodnutou cenu 72,56 Kč/m
2
 s tím, že náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí 

 hradí obec;                               (15-0-0) 
 

318. neschvaluje  zřízení věcného břemene příjezdové cesty pro manžely Lichnovské;                     (2-8-5) 
 

319. bere na vědomí  informace starostky. 

 
  

 
 
 

 

     ____________________     __________________________ 
          Marie Janečková                     Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  


