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Dobrý den, milí spoluobčané, 
 
Protože letošní rok je volební a předvolební aktivity se rozbíhají i v 
naši obci, zkusme si znovu připomenout, co o politice a politicích 
napsal náš první president T.G. Masaryk. 
 
 „Všechna rozumná a poctivá politika je provádění humanity 
uvnitř i navenek; politiku jako vše, co děláme, nutno důsledně  
podřizovat zákonům etickým. Vím, že jsou politikové, hlavně ti,  
kteří se považují za náramně praktické a chytré, kterým se tento 
požadavek nelíbí; ale zkušenost nejen moje, myslím učí, že        
politika rozumná a poctivá, jak jí říká Havlíček, je nejúčinnější a nejpraktičtější. Nakonec 
mívají takzvaní idealisté vždycky pravdu a udělají pro stát, pro národ a lidstvo víc než ti 
politikové, jak se jim říká, reální a chytří. Chytráci jsou koneckonců hloupí.“ 
 
A ještě krátká myšlenka o kriticích a kritice: 
 
„Nemluvím proti kritice, naopak  přeju si kritiky všech vad a omylů; jenomže kritika nemá 
být k dělání demagogie, ale k poučení a nápravě. Potřebujeme kritiků vzdělaných a po-
ctivých, kritiků, kteří mají občanskou mužnost a kuráž;  pravá politika není negace ani 
svalování na druhé, ale spolupráce a spoluodpovědnost.“ 
 
Zkusme tedy v tomto předvolebním zmatku sledovat politiky i kandidáty z pohledu TGM. 
 
 

Hezké Velikonoce přeje Marie Janečková 
 

Děkujeme všem lidem, kteří pomohli s úklidem 
chodníků a místních komunikací v naší obci. 

 V měsíci dubnu začne firma NOSTA s.r.o. Nový Jičín se stavbou Víceúče-
lového minihřiště v obci Rybí. Na tuto stavbu obec získala dotaci 2.683.397 Kč 
z Regionálního operačního programu NUTS 2  Moravskoslezsko. 

Marie Janečková 
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Všem našim jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, 
spokojenost, stálý optimismus a životní pohodu. 

 Jindřiška Kvitová   87  let 

 Růžena  Kvitová   82  let 

 Zdeňka Tománková  80  let 

 Františka Zábranská  65  let 

    

 Velikonoce jsou tradiční oslavou jara,     
současným jazykem nazývané Svátky jara. Tyto 
svátky byly v minulosti významnější než Vánoce. 
Ale i v současné době se tento svátek v rodinách 
traduje aspoň v minimální míře tj. v podobě 
„obchůzky s pomlázkou“ (tatarem, mrskačkou …) 
po příbuzných a známých.  
 
 Velikonoce se slaví vždy po jarní             
rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. 
Tímto způsobem stanovená neděle může být   
mezi 22. březnem a 25. dubnem. 
 

Příjemné prožití svátk ů jara  
Vám přeje starostka Marie Jane čková  
a pracovníci Obecního ú řadu v Rybí. 
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4. dubna Martin Matouš zve od 20:00 hod. do sálu Besedy na  
    VELIKONOČNÍ   DISKOTÉKU  
 
 

6. dubna Klub žen zve všechny v 17:00 hod. bez rozdílu věku a pohlaví do přísálí 
 Besedy na BESEDU SE SPISOVATELKOU JAROSLAVOU           
 GROBZOVOU ke knize, kterou napsala o studánkách a pamětních     
 místech našeho kraje. Některé její básně byly zhudebněné a nahrané na 
 CD.  
 
 

22. dubna    Ředitelka MŠ Rybí stanovuje po dohodě se zřizovatelem 
  „ZÁPIS D ĚTÍ DO MŠ RYBÍ".  

 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011  
 se koná v místní mateřské škole  

 ve čtvrtek 22. dubna 2010 od 10:00 hod. do 15:30 hod.  
  Zákonní zástupci s sebou přinesou: 
  -  rodný list dítěte 
  -  OP zákonného zástupce dítěte 
  
 Přijímací řízení se bude řídit dle  "Kritérií pro přijímání dětí k předškolní-

mu vzdělávání do MŠ Rybí pro školní rok 2010/2011" 
  

 

25. dubna  V neděli v 16:00 hod. vystoupí  v místním kostele       
          Povýšení sv. Kříže  

 ONDRÁŠEK  - Novoji čínský p ěvecký sbor ZUŠ  
 Na krásně prožité nedělní odpoledne Vás zve kulturní 
 komise.        Vstupné dobrovolné 
 
 

1. května TJ Sokol Rybí zve na 35. ročník tradičního turistického pochodu    
           ZA POHLEDY Z RYBÍ  

(bližší informace na přiloženém letáčku) 
 

 
KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 6. dubna  do přísálí Besedy v 17. hod.  
 
 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v úterý 6. dubna 
    v přísálí Besedy  v  době  od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat   v pondělí  19. dubna ve stejnou dobu.
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 
pro horní část obce 23. a 24. dubna u obecního ú řadu 
pro dolní část obce 14. a 15. kv ětna u Fojtství   
 
Součástí bude opět sběr hliníkových odpadů (hlin. plechovky od 
piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik apod. - vše je 
nutné odložit čisté. 

Sběr nebezpečného odpadu:  o sobotách 24. dubna a 15. kv ětna u obecního skladu  
 a to vždy v době od 8:00  do 9:00 hod.  
 
                 Občané mohou odkládat nebezpečný odpad  BEZPLATNĚ. 
Můžete zde uložit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní technika (počítače, monitory)  
Staré barvy  za poplatek  - suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg   

Velkoobjemový odpad 
 

Co lze do nádoby umístit? 
Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky 
větších rozměrů pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepat ří! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna 

apod.), nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení 
(ledničky, pračky, televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky        
rozložitelný odpad (např. nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový   
materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky. 
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Očkování psů proti vzteklin ě proběhne ve středu 14. dubna :  
 
 1600 - 1700   u Holubů ve dvoře (před obecním úřadem) 
 1700 - 1730   u Fojtství 
 
S sebou očkovací průkaz psa a 80 Kč na poplatek. 

Dubnová likvidace autovraků zdarma 
 

Občané mohou již šestým rokem využít nabídky likvidace autovraků zdarma.  
Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní do 3,5t). 

Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku na shromažďovací místo je předání 
kompletního vozidla. V případě nekompletního vozidla možného identifikace (VIN) dle 
dohody majitele s odběratelem. Při předání autovraku obdrží každý majitel vozidla 
potvrzení o převzetí autovraků na ekologickou likvidaci. Toto potvrzení slouží jako 
doklad při trvalém vyřazení vozidla z provozu. Doprava všech autovraků do zařízení 
autovrakoviště bude zcela zdarma jak pro kompletní, tak i pro nekompletní autovraky. 
 

Akce se uskuteční :    

� v sobotu dne 17.dubna 2010 od 8.00 do 12.00 hod., 

 

místo konání akce :  
� parkoviště před areálem Technických služeb města Nového Jičína, ul. Suvorovova 114, 

Nový Jičín, 
 

požadované doklady:   
� velký TP, majitel uvedený v tomto průkazu musí být přítomen s občanským průkazem; 

autovrak  lze předat i na základě plné moci od majitele, která nemusí být úředně 
ověřena. 

 
další požadavky:        

� předání vyklizeného vozidla. 
  

Další informace Vám budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního 
prostředí, (kancelář č.306, kontaktní osoba : Bc. Dana Holubová, tel.:556 768 365, e-mail : 
dholubova@novyjicin-town.cz ). 
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Ze zasedání 

 zastupitelstva obce 

 V pondělí 1. března 2010 se v sále Besedy konalo 22. zasedání  zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo 15 členů zastupitelstva a 21 občanů. 

bere  na  v ědomí  plnění usnesení přijatých na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 21.1.2010; 
 
volí  tříčlennou volební komisi ve složení:  předsedkyně:  Pavlína Havrlantová 
       a další členové:   Pavel Bradáč 
              Miroslav Krpec; 
schvaluje    způsob volby starosty  a dalších členů orgánů obce – veřejným hlasováním a   dále jeho volební 

řád; 
 
volí   podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s volebním řádem tyto funkce pro volební    

období březen – listopad 2010: starostka: Marie Janečková, místostarosta: Petr Purmenský a další 
člen rady obce: Jiří Honeš; 

volí     v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích pro volební období březen –  listopad 2010:  
 předsedu finančního výboru  -  Zdeňku Kvitovou a člena finančního výboru – Josefa Kudělku; 
 
schvaluje    v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích měsíční odměny neuvolněným členům        

zastupitelstva obce Rybí, které náleží příslušné funkci, ve stejné výši jako doposud; 
 
schvaluje  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-

ní) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2010 : 
 příjmy:    9.100.000 Kč 
 financování:    5.400.000 Kč 
 výdaje:  14.500.000 Kč; 
 
schvaluje    podání žádosti o poskytnutí úvěru od České spořitelny na stavbu víceúčelového hřiště; 
  
schvaluje  darovací smlouvu mezi obcí Rybí a Správou silnic Moravskoslezského kraje dle předloženého 

návrhu a pověřuje   starostku podpisem této smlouvy; 
 
schvaluje   odkoupení pozemku parc.č. 1687/7, 1727/2 a 1727/3 od pana Jana Pustějovského, a to za 

kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku s tím, že náklady na zhotovení znaleckého posudku 
a poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující (obec), daň z převodu 
nemovitostí hradí prodávající a pověřuje  starostku podpisem kupní smlouvy; 

 
schvaluje   odkoupení pozemku parc.č. 1607/2 od paní Marie Pastorkové, a to za kupní cenu stanovenou 

dle znaleckého posudku s tím, že náklady na zhotovení znaleckého posudku a poplatek za vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující (obec), daň z převodu nemovitostí hradí pro-
dávající a pověřuje  starostku podpisem kupní smlouvy; 

 
schvaluje   odkoupení pozemku parc.č. 1607/2 od pana Petra Kvity, a to za kupní cenu stanovenou dle 

znaleckého posudku s tím, že náklady na zhotovení znaleckého posudku a poplatek za vklad vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí hradí kupující (obec), daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
a pověřuje  starostku podpisem kupní smlouvy; 

 
vydává       čestné prohlášení, že obec Rybí je vlastníkem a provozovatelem kanalizace  uvedené v pasportu 
kanalizací; 

 
schvaluje   Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rybí; 
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schvaluje    5 člennou hodnotící komisi pro výběrová řízení spojené s investiční akcí Víceúčelové          
minihřiště v obci Rybí ve složení: 
I. Členové komise :  
1. Marie Janečková   - starostka obce Rybí                            
2. Petr Purmenský                      - místostarosta obce Rybí                               
3. Ing. Lubomír Holeček        - EKO RIA Bruntál                                                    
4. Ing. Kamil Šamárek   - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
5. Karel Horáček       - EKO RIA Bruntál 
 
II.Náhradníci :  
1. Antonín Kudělka    - člen ZO Rybí a předseda stavební komise v obci                    
2. Pavlína Havrlantová   - členka ZO Rybí, předsedkyně TK Sokol Rybí 
3. Jakub Horáček   - EKO RIA Bruntál        
4. Ing. Hugo Kuropatwa  - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  
5. Šárka Macurová    - EKO RIA Bruntál 

 
schvaluje   kupní smlouvu na odkoupení movitého majetku od České republiky a  pověruje  starostku jejím 

podpisem; 
 
 deleguje   jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Marii Janečkovou. Delegace zástupce 

obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře 
na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, 
a.s. Tato delegace zaniká dne 30. 9. 2010 nebo odvoláním zastupitelstvem obce. 

 Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby 
místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Petru Purmenskému. 

 V pondělí 22. března 2010 se v sále Besedy konalo 23. zasedání  zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 5 občanů. 

bere  na  v ědomí  plnění usnesení přijatých na 22. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne  1. 3. 2010; 
 
ruší  bod usnesení č. 248 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 22.10.2009, ve kterém 

byl schválen prodej budovy kina č.p. 195 a přilehlých pozemků parc.č. stavební 229 a parc.č. 908/3 
a 908/4 firmě LH IZOL s.r.o. se sídlem Lubina 214, Kopřivnice za celkovou kupní cenu 1.000.000 Kč 

 
ruší    bod usnesení č. 276 z 21. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 21.1.2010, ve kterém 

bylo schváleno zapsání práva smluvního v rámci prodeje budovy kina č.p. 195 a přilehlých pozemků 
parc.č. stavební 229 a parc.č. 908/3 a 908/4; 

 
vyhlašuje   v souladu § 39  zák. č. 128/2000 Sb.  o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

záměr obce o prodeji budovy kina č.p. 195 a přilehlých pozemků parc.č. stavební 229 a parc.č. 
908/3 a 908/4; 

 
schvaluje   odkoupení pozemků parc.č. 1604/20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 od vlastníků těchto pozemků, a 

to za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku s tím, že náklady na zhotovení znalecké-
ho posudku a poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující 
(obec), daň z převodu nemovitostí hradí prodávající a 

pověřuje  starostku podpisy kupních smluv; 
 
rozhodlo,  že nebude poskytovat prostor na prezentaci v obecním zpravodaji žádným politickým stranám a 

politickým subjektům.  
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 82. zasedání dne 22.2.2010 
projednala a p ř i ja la  toto usnesení:  

vybrala  firmu Horáček – EKO RIA, Dolní      
Moravice 14, 795 01 Rýmařov na provedení  
inženýrské činnosti pro zakázku stavby     
víceúčelového minihřiště v Rybí a pov ěřuje 
místostarostku podpisem mandátní smlouvy; 

 

schvaluje   příspěvek občanskému sdružení 
Sjednocené organizace nevidomých a slabo-
zrakých - SONS v Novém Jičíně na podporu 
jejich činnosti, souhlasí  s uzavřením   
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a pov ěřuje  místosta-
rostku jejím podpisem;  

 
schvaluje   finanční dotaci společnosti Jiří    

Raška – organizování sportovních soutěží 
Nový Jičín na Motoristické setkání pod      
Trúbou, souhlasí   s uzavřením smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Rybí a pov ěřuje  místostarostku jejím 
podpisem;  

schvaluje   vytvoření jednoho pracovního místa 
na Veřejně prospěšné práce v rámci       
operačního programu lidských zdrojů a     
zaměstnanosti Úřadu práce v Novém Jičíně; 

 
bere na v ědomí   žádost paní Marie Pastorkové o  

odkoupení pozemku parc.č. 1607/2 o        
velikosti 60 m2, který je součástí pasportu 
místních  komunikací pod č. 13c a doporu-
čuje  zastupitelstvu obce ke schválení; 

 
schvaluje   smlouvu o smlouvě budoucí na       

zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybí a 
panem Radkem Jurečkou za účelem strpění 
stavby a provozu kanalizační přípojky na  
pozemku parc.č. 1708/2 k novostavbě      
rodinného domu na parc.č. 1608/10 a      
pov ěruje   místostarostku podpisem této 
smlouvy.  

 

Rada obce na svém 83. zasedání dne 9.3.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

jmenuje   v souladu s  § 78 (zákon č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů – 
Vodní zákon ve znění pozdějších předpisů) 
povodňovou komisi obce Rybí ve složení: 
předseda  Marie Janečková, místopředseda 
Antonín Kudělka, členové Petr Purmenský, 
Jaroslav Honeš, Jiří Kudělka a Jaromír Ma-
rek; 

bere na v ědomí    oznámení skautské akce „Tání 
ledů 2010“, která bude probíhat na katastru 
naší obce dne 10.4.2010; 

 

schvaluje   uzavření Smlouvy o věcném břemeni 
s Josefem a Boženou Šimíčkovými, za     
účelem umístění a provozování vodovodního 
řadu v Makyti a pov ěřuje  starostku podpisem 
této smlouvy;  

 

schvaluje   uzavření Smlouvy o věcném břemeni 
s panem Václavem Skalkou, za účelem   
umístění a provozování vodovodního řadu 
v Makyti a pov ěřuje  starostku podpisem této 
smlouvy;  

 

schvaluje   bezplatný pronájem sálu obecní be-
sedy na akci „Vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců roku 2009“, který se uskuteční dne 
18.3.2010;  

 

schvaluje   uzavření Smlouvy o věcném břemeni 
s panem Liborem Sopuchem, za účelem 
umístění a provozování vodovodního řadu 
v Makyti a pov ěřuje   starostku podpisem této 
smlouvy;  

 

schvaluje   finanční příspěvek DS Škole života 
v Novém Jičíně na provoz zařízení pro hendi-
kepované občany a souhlasí   s uzavřením 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a  

pov ěřuje  starostku jejím podpisem;  
 

vybrala   firmu K+K s.r.o. se sídlem Antošovická 
ul., lokalita dolu Koblov, 711 00  Ostrava na 
umístění dopravního značení a dopravního      
zrcadla; 
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Co najdete na úřední desce  

schvaluje    dohodu o neprovádění stavebních zásahů 
po provedení souvislé opravy povrchu silnice II/482 
a pověřuje   starostku podpisem; 

 
souhlasí   se vstupem zaměstnanců Správy silnic MSK 

na pozemky 1717/2 a 245/17 při opravách mostu 
ev.č. 482-001 přes Rybský potok; 

 
schvaluje   žádost ředitelky ZŠ Adolfa Zábranského  

Rybí na vyřazení DDHM nad 3.000 Kč z majetkové 
evidence z důvodu nefunkčnosti, zastaralosti a  
poškození;  

 
schvaluje   změnu projektového týmu na stavbu víceú-

čelového minihřiště a to jako vedoucí  projektové-
ho týmu schvaluje Marii Janečkovou a na funkci 
zástupce vedoucího projektu a  funkci stavebního 
technika schvaluje Antonína Kudělku;  

K datu 30.3.2010: 
   
Územní rozhodnutí - umístění stavby - přeložka vodovodního řádu 
Záměr obce Rybí - prodej budovy č.p. 195 a přilehlých pozemků 
Záměr obce Rybí - výpůjčka nebytových prostor 
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
Dražební vyhláška - dražba nemovitosti 
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření 
Nařízení Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 
Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: www.rybi.cz 

schvaluje  dodatek smlouvy č. 2 o zajištění provozu 
sběrného místa BRO (biologicky rozložitelného od-
padu) a pověřuje   starostku podpisem; 
 
vyhlašuje   podle paragrafu 39 zákona 128/2000 Sb. 
o obcích záměr obce o poskytnutí výpůjčky nebyto-
vých prostor v budově č.p. 127 (místní knihovna). 
Písemné žádosti lze podat do úterý 6. dubna na  
adresu Obecního úřadu Rybí; 
 
schvaluje   ponechat částku finančního přeplatku 
týkajícího se závazku veřejné služby k zajištění   
dopravní obslužnosti za rok 2009 na zvláštním účtu 
sdružených prostředků pro  zajištění nových spojů 
ODO, případně snížení částky jednotlivých obcí 
v roce 2011.  

Rada obce na svém 84. zasedání dne 22.3.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

Rada obce na svém 85. zasedání dne 24.3.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje    vyřazení nabídky pod pořadovým číslem 1. z výběrového řízení pro nesplnění požadavků 
na úplnost nabídky dle zadávací dokumentace; 

schvaluje  výběr zhotovitele na akci stavbu Víceúčelového minihřiště v obci Rybí firmu Nosta, s.r.o. 
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, IČO 47671416, zastoupenou Ing.arch. Zdeňkem 
Klosem, jednatelem společnosti, a pověřuje starostku obce Marii Janečkovou podpisem    
smlouvy. 
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Odpovědná osoba: Chytílková Petra 
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Trochu polemiky obecního ú řadu k vizím Pavla Lichnovského 
aneb pro č děláme věci jak d ěláme. 

 
K bodu 1 - komunikace s ob čany 
Snažíme se prostřednictvím zpravodaje, internetových stránek obce, SMS zpráv a samozřejmě na  
obecních zastupitelstvech Vás informovat  o všech důležitých i méně důležitých událostech, které 
se v naší obci odehrávají. Máte samozřejmě možnost se zeptat přímo na úřadě i mimo něj. 
K bodu 2 - po čet členů zastupitelstva obce.  
Model 15 členů zastupitelstva obce s 5-ti člennou radou je osvědčený a v této překotné době, kdy 
je potřeba učinit některá rozhodnutí operativně (například schválení výběrového řízení na veřejnou 
zakázku), jsou zastupitelé pro zachování tohoto systému i pro příští období. Nehledě na to, že   
záleží na iniciativě každého zastupitele, jak se do dění v obci zapojuje. 
§ 99 zákona  č. 128/2000  Sb., o obcích, říká:  „ v obci kde se rada obce nevolí, vykonává její pra-
vomoc starosta “  a ne zastupitelstvo, jak uvádí Pavel. Tedy, kde není zvolena rada obce, jsou   
starostovy pravomoci posíleny. 
K bodu 3 - diskuse na stránkách obce  
Jestli se dobře pamatujete, byla zrušena z důvodu slovního napadání, které již překračovalo     
hranice slušného chování. Možnost vystupovat anonymně v nás asi probouzí temnější stránky 
charakteru. Nehledě na to, že stránky obce jsou dobrým ukazatelem i pro nadace, které rozhodují 
o možném přidělení dotací obci. 
K bodu 4 - paušální platba za odvoz odpad ů. 
Jde samozřejmě zase o naší občanskou uvědomělost. Jsme zvyklí zaplatit za věci, které do       
našich domů vstupují (elektřina, voda, plyn, zboží). Musíme si zvyknout, že i věci, které z domu 
vystupují taky něco stojí. Kdo je ovšem zaplatí? Příroda, obec, my sami? 
Obec doplácí za vývoz odpadů ročně  36.900 Kč (podle rozborů za posledních 12 let).Jde         
především o částku, kterou zaplatí při vývozu velkoobjemového odpadu. Těch uvedených 150.000 
Kč, které Pavel uvádí, bylo navýšení rozpočtu, kvůli vývozu biologického odpadu. Jestli si dobře 
pamatujete, vyhlásili jsme prostřednictvím zpravodaje anketu, ve které jsme se dotazovali na váš 
zájem o navýšení počtu kontejnerů na bioodpad a tím i navýšení rozpočtu o uvedenou částku. 
Protože v anketě jste se převážně vyjádřili pro zachování stávajícího počtu kontejnerů, bylo       
navýšení v rozpočtu vlastně zbytečné. 
Tímto vysvětlením se stává i bod 5 bezpředmětným. K otázce  „placení odpadů“ se vrátíme 
v příštích vydáních zpravodaje. 
K bodu 6 – projekty obce.  
Jsme rádi, že aspoň v něčem se shodneme. Je nám přece všem jasné, že ať bude řídit obec   
kdokoli, vždy půjde o to, aby se nám všem v obci líbilo a dobře žilo. Všechny připravované i      
prováděné projekty vycházejí nakonec z plánu rozvoje obce, na kterém se spousta z Vás podílela 
třeba jen vyplněním a odevzdáním „dotazníku ke kafíčku“. 
K bobu 7 – ve řejná kanalizace.  
Z každého domu odtéká znečištěná voda, za jejíž vyčištění a navrácení do koryt řek musí opět  
někdo zaplatit. Zákon tuto povinnost ukládá nám občanům, obec se snaží vytvořit nejoptimálnější 
podmínky. 
K bodu 8 – charitní projekty.  
K tomu jen tolik. Zkuste si zalistovat ve zpravodajích z minulých let. Najdete tam spoustu usnesení 
podporujících charitativní projekty. Pravidelně přispíváme Domovu Salus Kopřivnice, Škole  života 
Nový Jičín, Domovu Tichá aj.  Nakonec i tříkrálovou sbírku pomáhá organizovat obec. 
K bodu 9 – výkup pozemk ů pod místními komunikacemi.  
A tady zase musíme zalistovat v usneseních zastupitelstev a najdeme, že výkup pozemků probíhá 
stále, ale je fakt, že je to úkol i pro příští zastupitelstva obce. 
 

Děvčata z obecního úřadu 
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 Od 24. března máme v obci ve směru od Štramberka změnu     
dopravního značení. Dopravní značka „dej přednost v jízdě“ byla        
vyměněna za nové značení „stůj, dej přednost v jízdě“, které ještě bude 
doplněno vodorovným znakem. Toto však bude doděláno až po opravě 
silnice II/482, která je naplánována na letní měsíce letošního roku. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 4/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  30.3.2010   
v počtu  330 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  
Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

NE   4.4.   10:15  muži    Kunín : Rybí 
SO 10.4.   15:30  muži     Kopřivnice  : Rybí 
NE 11.4.   12:30  dorost    Libhošt : Rybí 
NE 18.4.   10:00  žáci    Rybí      : Tichá 
    13:45  dorost  Rybí  : Žilina 
    16:00  muži   Rybí  : Skotnice 
SO 24.4.   13:45  dorost  Štramberk : Rybí  
NE 25.4.   14:00  žáci     Sedlnice     : Rybí 
    16:00  muži     Sedlnice     : Rybí 

Poznámka: Muži odehrají zápas Kunín - Rybí na hřišti v Suchdole n.Odrou 
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TJ Sokol Rybí zve  
 
 
 
 
 

na 35. ročník  turistického pochodu 
 

 
 

Start u sokolovny od 7.00-9.00 hod. 
 

Pohádkový les na kratší trase…a skupina „NaSoSka“…slosovatelné startovní listy…  
 bohaté občerstvení…  v cíli k tanci a poslechu hrají „Kondoři“ 

 Krásné výhledy na Beskydy a do okolí 
 

Trasy : 12,5 a 25 km 
 
 

Srdečně zvou pořadatelé 
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Závišice  

Vás srdečně zvou na tradiční Mariánskou pouť   

dne 24. dubna 2010 do PÍŠTĚ u Hlučína A LUDGEŘOVIC.  

 Navštívíme nejnovější poutní místo v ČR zasvěcené modlitbám za mír a 
usmíření mezi národy, kde bude sloužena mše sv., prohlídka areálu s     
výkladem. Po společném obědě zavítáme do Ludgeřovic do chrámu       

sv. Mikuláše. 

 
Cena zájezdu je 250 Kč i s obědem. 

 
Přihlásit se můžete u pana Josefa Kudělky, 

Rybí - tel. 733 329 831, do 12.4.2010.  

Píšť 

Ludge řovice 


