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Úvodník plný stíţností. 
 
 Jsme zvyklí si stěţovat na 
všechno. Na své zaměstnání, na           
malý plat, na uřvaného šéfa, na     
neochotné úředníky, blbé sousedy, 
nevděčné děti, příšerné rodiče,      
nekvalitní drahé boty a tak pořád   
dokola aţ tím svým věčným             
stěţováním jdeme svému okolí pěkně 
na nervy. 
 Přesto všechno i já si budu 
dnes stěţovat na problémy, které se      
opakují v obci stále dokola a podle 
mě úplně zbytečně. 
 
 Psí evergreen. Víte, ţe v obci máme evidováno 184 psů? To tedy znamená, 
ţe v průměru za kaţdým druhým plotem pobíhá štěkající čtvernoţec. Kdyby         
zůstávali jen za plotem, bylo by vše v pořádku, ale dost často své vymezené území 
opouštějí, samozřejmě bez doprovodu pánička a taky bez známky. Protoţe     
všechny psy ze vsi opravdu neznáme, rozesíláme výzvy majitelům pomocí SMS 
operátora, za které tak obec zaplatí 300 Kč a čekáme, aţ se jejich majitel přihlásí.  
Musím po pravdě přiznat, ţe to je ta dobrá varianta. Bohuţel často k nám zabíhají 
psi i z okolních obcí a měst (taky samozřejmě bez známky) a nám nakonec          
nezbude nic jiného, neţ ţe takového psa umístíme do útulku a kaţdý den za jeho 
pobyt zaplatíme z obecní pokladny 100 Kč a opět čekáme, aţ si ho někdo            
vyzvedne. Takţe příště aţ se váš pes ztratí, zavolejte raději ihned na obecní úřad a 
taky do útulku ve Vlčovicích, tak svého čtyřnohého kamaráda najdete snadněji a 
všem ušetříte zbytečnou starost. 
 
 Dále si stěţuji na odhozené papírky, obaly od sladkostí, slupky od banánů a 
pomerančů, papírové kapesníky, PET láhve a samozřejmě nedopalky cigaret okolo 
chodníků a na autobusových zastávkách. Nechápu, co je těţkého na tom, odhodit 
takový odpad do koše u zastávek nebo jej donést domů do popelnice. 
 
 Třetí stíţnost se týká nepořádku u kontejnerů na tříděný odpad. Druhotná   
surovina patří do kontejneru, ne vedle něho! Jestliţe vám do kontejneru nevejde, 
nechávejte si jej uloţený doma, aţ proběhne v obci sběr velkoobjemového odpadu 
(např. plastové lavory, kbelíky a kanystry).  
   
 A poslední věc, která štve asi nejvíc lidí, jsou čtyřkolkáři a motorkáři rajtující 
po polích a lesích v okolí obce. Jediná moţná obrana proti těmto narušitelům je   
volat policii. 

Hezký květen a bez problémů Vám přeje Marie Janečková 
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 Adéla  Černá     85  let 

 Karel  Kříţek   83  let 

 Karla  Kelnarová  81  let 

 Miroslav Pavelka  70  let 

 Jiřina  Horutová  70  let 

 Zdeňka Vojkůvková  70  let 

 Aneţka Havrlantová 60  let 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

Na rekonstrukci interiéru MŠ (plánována částka 2.000.000 Kč) obec získala 
z grantového programu Moravskoslezského kraje 500.000 Kč a 300.000 Kč 
od společnosti RWE Transgas. Tuto opravu provede obec o prázdninách  
společně se zateplením budovy mateřské školy. 

Starostka obce Rybí zve všechny občany na 4. zasedání Zastupitelstva obce, 

které se koná ve čtvrtek  5. května 2011 od 18:00 hod. v sále Besedy. 

Na programu bude schválení závěrečného účtu obce za rok 2010, výsledky 

hospodaření ZŠ a MŠ, prodej vodovodního řadu v Makyti, rozpočet DSO 

Sdruţení povodí Sedlnice, delegování zástupce obce na valnou hromadu 

Asompo a.s., zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole v ZŠ a další…..  
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Zveme všechny příznivce krásné hudby  

v neděli 8. května do sálu Besedy na 

„JARNÍ KONCERT“ 

Komorního orchestru a jeho sólistů. 

Koncert je pořádán u příležitosti Svátku matek. 

Začátek koncertu je v 15:00 hod. 

Zápis dětí do Mateřské školy v Rybí 
 

 

Ve čtvrtek dne  5. května 2011 od 10.00 do 15.00 hodin  

se koná v místní mateřské škole  „  Zápis dětí do mateřské školy „ 

 Rodiče, nebo jejich zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte 
a doklad o pravidelném očkování. 
 K zápisu nechť se dostaví všechny děti, které chtějí navštěvovat MŠ ve 
školním roce 2011/2012 a v této době dovrší věku nejméně 3 let. 
 Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu v tento den, domluvte si jiný 
termín telefonicky na čísle tel. 556 760 002 nejpozději do 10. 5. 2011 
 
                                                                     Gilarová Miroslava, řed. MŠ Rybí 
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KLUB ŽEN – zve své členky v úterý 10. května do přísálí Besedy v 18.hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 2. května  a také 
    30. května  v konzultační místnosti lékaře  
    na novém obecním úřadě v době  od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  16. května ve stejnou dobu. 

Srdečně zveme všechny maminky, babičky, prababičky a tetičky  
v úterý 10. května v 15:30 hod.  

do  mateřské školy na oslavu SVÁTKU MATEK. 

Ţáci a učitelský sbor místní základní školy  
zvou všechny občany a především maminky  

na BESÍDKU KE SVÁTKU  MATEK,  
která se koná ve čtvrtek 12. května od 16:00 hod.  

před budovou školy. 

 Dne 2. května započne realizace chodníku - horní v úseku od křiţovatky s 
místní komunikací na Puntík po parkoviště u Autobaru. 
Chodník bude realizován u oplocení MŠ. 
Ukončení realizace stavby chodníku je plánováno v polovině června. 
Stavba bude realizována po úsecích, ve kterých bude omezen provoz na hlavní  
komunikaci. Budou nainstalovány zábrany a světelná signalizace. 
Ţádáme rodiče doprovázející své děti do MŠ ke zvýšené opatrnosti v rozestavě-
ných úsecích. 

Martin Lapčík - místostarosta 
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Kulturní komise pořádá v pátek 15. července autobusový zájezd do Zlína a plavbě 
po Baťově kanále. 
 

Na co se můţete těšit?  
Z Fojtství vyjedeme ráno v 8.00 hodin. Předpokládaný příjezd do Zlína je cca 
v 9.00 hodin. Zde bude krátké osobní volno k prohlídce historického centra Zlína 
nebo prostor pro občerstvení, nákup. V 10.00 hodin je domluvena prohlídka tzv. 
Baťova mrakodrapu, kde v minulosti sídlilo vedení jeho firmy, dnes se zde        
nachází krajský úřad Zlínského kraje. Výtahem zvaným „pater noster“ /nebo rychlo-
výtahem/ vyjedeme na vyhlídkovou terasu mrakodrapu. Průvodkyně nám poskytne 
výklad o historii města a samotné budovy s nádherným výhledem na centrum, 
Baťovy domky. 
 

Po prohlídce následuje oběd – (jednotné menu). 
 

V odpoledních hodinách přejedeme        
autobusem do Spytihněvi, kde 
se nalodíme na loď a projedeme se po 
Baťově kanále do Uherského Hradiště. 
Součástí plavby je i průjezd plavební     
komorou. Doba jízdy lodí cca 1,5-2 hodiny. 
 

V cíli plavby nás počká autobus a my se 
přemístíme do nedalekého lázeňského 
města Luhačovice. Zde bude individuální 
volno k prohlídce. Poté návrat domů. 
 

 
 
Cena pro dospělého činí: 300,-Kč, dítě 
do 15 let 150,-Kč.  
 
Cena obsahuje dopravu, prohlídku     
mrakodrapu s výkladem, oběd, palubní 
lístek na loď. 
 
Přihlášky směřujte na obecní úřad,      
zájezd je nutné zaplatit nejpozději           
do pondělí 11. července. 
 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 
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V neděli 22.května 2011   pořádáme vyjížďku na kolech. 

Naším cílem bude hrad a obora na Hukvaldech. 

Vyjížďka je vhodná pro treková nebo horská kola. 

Vyjíždíme ve 13:30 hod. od Fojtství.  

V sobotu 18.června 2011 pořádáme jednodenní turistický 

zájezd na Slovensko na Velký Choč.  

Hora je známa krásnými výhledy a bohatou jarní květenou. 

Cena zájezdu je 350 Kč. 

Přihlášky podávejte do konce měsíce května u Jiřího Honeše u 

fotbalového hřiště na tel. 607 727 579. 

  7.5.2011  Okolo Mořkova 
 
14.5.2011  Po zarostlém chodníčku (na Hukvaldech) 
 
22.5.2011  Palackého stezka  (v Hodslavicích) 
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Od měsíce dubna byl v Závišicích zahájen sběr vysloužilých elektrozařízení.  

I občané obce Rybí mohou vysloužilá elektrozařízení odevzdávat ZDARMA do přístřešku,  

tzv. E-domku,  

který je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice. 

chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu) 

velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky, 

                                                     kuchyň. sporáky,…) 

elektronické nářadí a nástroje 

televizory, počítačové monitory 

výpočetní technika (počítače, tiskárny)  

spotřební elektronika (rádia, rádiomagnetofony,...)  

Provozní doba E-domku: 

Pondělí          13 - 17 hodin 

Středa            13 - 17 hodin 

 

 

 

- lineární (trubicové) zářivky 

 

- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí  

 

- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí  

 

- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky 

 

- světelné zdroje s LED diodami 

                         Do E-domku můžete dále odevzdávat: 

Do E-domku NEPATŘÍ  

pneumatiky, 

běžné, reflektorové  

a halogenové žárovky 
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P. David, V. Soukup            Cestovní kniha 

    Tato kniha obsahuje 150+1 vybraných tras na jednodenní výlety autem. Najdete tu jak mapky vybraných 

„miniregionů“, tak stručné popisy a zdůraznění toho nejdůležitějšího, upozornění na mimořádnou zajímavost 

nebo akci, doporučení výletní trasy, tip na příjemnou hospůdku či jiné podobné zařízení. Tato kniha je určena 

všem, kteří auto chápou jako užitečného společníka, který nám pomáhá co nejlépe naplňovat volný čas.  

 

 

J. Němeček, T. Nový            Zachraňte Lidušku 

    Další knížka plná dobrodružství které prožívá Čtyřlístek. Tentokrát se podívají do mořských hlubin. 

 

 

M. Theisen                            Královna pirátů 

    V této knize pro děti se setkáváme s příběhem jednoho z nejodvážnějších pirátů 18. století, ovšem je to     

překvapivě žena - Anna Bonnyová. Její příběh se odehrál na ostrovech v Karibském moři v době, kdy na nich 

pobývaly stovky pirátů. 

 

P. Hoffman                            Levá ruka boží 

    Tato kniha pro mládež přináší dobrodružný příběh o životě, jeho smyslu a poselství, o víře, lásce a přátelství 

v drsném světě, jenž se ocitl kdesi mezi dvěma katastrofami. 

 

 

J. Grobcová, A. Hykel          Báje, čertovské povídky a lidové písničky ze Štramberka a okolí 

    Půvabná kniha, která připomene krásné báje a lidové písničky z našeho blízkého okolí. 

 

J. Austenová                          Emma 

    Ve své Emmě vytvořila tato známá autorka klasické anglické literatury hrdinku dost netypickou pro dívku v 

19. století. Je okolnostmi donucena ujmout se správy věcí na rodném panství a přitom prožívá chvíle kdy se jí 

nic nedaří. Časem však zmoudří a pochopí, kde hledat v životě ty pravé hodnoty. 

 

E. Kačírková                         Riziko povolání 

    Detektivní příběh známé autorky zavede čtenáře do prostředí řidičů kamionů, ale také do pražského        

uměleckého světa. 

 

R. Denemarková                   Peníze od Hitlera 

    Příběh židovky, která přežila holokaust, ale po návratu do Československa ji čeká jako ostatní německy   

mluvící obyvatele vysídlení. 

 

K. Čapek                                Válka s Mloky 

    Klasický román, který Čapek napsal v roce 1936. 

 

 

W. Shakespeare                     Macbeth 

    Je to nejkratší autorova tragédie, která je vynikající studií toho, jak se v člověku může zrodit zlo.  
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 10. zasedání dne 6.4.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje smlouvu č. 10068713 o poskytnutí státní 
podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí 
ČR a pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje uzavřenou ve vyhlá-
šeném dotačním programu „Podpora obnovy a      
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 
2011“ a pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení   

věcného břemene mezi obcí Rybí a firmou   
Arpex Morava s.r.o. na elektrickou přípojku NN 
vedenou z pozemku parc.č. 1708/2 (ost.      
plocha) pro RD na pozemku parc.č. 1604/13 a 
pověřuje starostku  jejím podpisem; 

 
schvaluje  smlouvu o zřízení věcného břemene 

mezi obcí Rybí a Novojickou stavební společ-
ností s r.o. na vedení veřejného osvětlení a 
jednotného       kanalizačního řadu na pozem-
cích parc. č. 1604/40 o celkové výměře  110 
m

2
, parc. č. 1604/41 o celkové výměře  107 m

2
, 

parc. č. 1604/42 o celkové výměře  121 m
2
, 

parc. č. 1604/43 o celkové výměře  103 m
2
 , 

parc. č. 1604/44 o celkové výměře  43 m
2
 a 

parc.č. 1604/45 o celkové výměře 213 m
2
 a 

 pověřuje  starostku podpisem; 
 
schvaluje  návrh místostarosty poskytnout dřevo 

(hranoly, desky, které jsou uskladněny na     
pozemku zahrady MŠ) místním organizacím 
zdarma. Musí však být vyuţito v zastavěném 
území obce; 

 
schvaluje  návrh na úpravu dopravního značení 

(zákaz zastavení) na rychlostní komunikaci I/48 
u výjezdu z komunikace parc.č. 1667/1 a      
pověřuje  starostku jednáním v této věci; 

 
schvaluje podmínky pronájmu sociálního bytu 

v budově č.p.127 a nájemní smlouvy a     
schvaluje aby výše nájmu činila 30 Kč/1 m

2
/

měsíc; 

schvaluje  připojení obce Rybí do aktualizova-
ného vydání encyklopedie o Moravskoslez-
ském kraji formou zápisu do knihy ve formá-
tu 2 stran A4 za částku 10.000 Kč + 6 publi-
kací zdarma; 

 
souhlasí  s účastí obce Rybí na společném   

projektu DSO Sdruţení povodí Sedlnice    
vyhlášeném OPŢP - sníţení prašnosti 
(pořízení multikáry s nástavbami a víceúče-
lového kropícího a zametacího vozu), s tím 
ţe projekt bude administrovat a finančně   
zajišťovat město Štramberk; 

 
vyhlašuje  v souladu  s  ustanovením  §  39  

zák. č. 128/2000 Sb.  o  obcích  (obecní  
zřízení), ve znění pozdějších předpisů    
prodej vodovodního řadu v Makyti na 
pozemku parc.č. 1705/1, 1796/2, 1600/4, 
1601, 1706 v katastrálním  území Rybí; 

 
vyhodnotili  dodrţení poţadavků obce Rybí při    

pořádání Valašské rally za nedostatečné,     
parkování návštěvníků za organizačně          
nezajištěné a nesouhlasí s navrácením       
sloţené kauce ve výši 5.000 Kč; 

 
schvaluje  poskytnutí dotace TJ Sokol Rybí na     

uhrazení platby za vodu v budově sokolov-
ny, souhlasí  s uzavřením smlouvy o      
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Rybí a pověřuje  starostku jejím    
podpisem; 

 
souhlasí, aby se zasedání rady obce konalo 

vţdy co čtrnáct dní v pondělí od 17:15    
hodin na OÚ v kanceláři starosty; 

 
vybrala  ve veřejné zakázce na dodavatele   

stavby „Chodníkové těleso – horní“ firmu      
V+V Saveko s.r.o., Ing. Vojtěch Pšeja,    
Kopřivnice  

 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 1. 
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Rada obce na svém 11. zasedání dne 18.4.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje úpravu regulativů v ÚPD, které se týká 
charakterizování objektu určeného k rekreaci a 
 to tak, aby v regulativu bylo uvedeno, ţe stav-
ba bude pevně spojená se zemí; 

 
bere na vědomí  informaci starosty obce Šenov u 

Nového Jičína o výši plateb za cizí ţáky 6.000 
Kč za školní rok; 

 
zamítá  návrh starostky obce Libhoště, která navr-

huje, aby obce uzavíraly se stavebníky na    
vedení sítí místo smlouvy o smlouvě budoucí 
smlouvu o právu provést stavbu, coţ stavební 
zákon umoţňuje; 

 
souhlasí  se zřízením centrálního úloţiště dat na 

obecním úřadě a pověřuje starostku jednáním 
se správcem sítí; 

 
souhlasí  s uţitím znaku obce Rybí v publikaci  

Moravskoslezský kraj a to bezplatně; 
 
souhlasí  s návrhem způsobu likvidace hasičské 

Avie – tj.ve firmě Partr spol. s.r.o. Valašské 
Meziříčí za nabídkovou cenu 3 Kč/ kg za      
ţelezné části vozu; 

 
schvaluje  uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi obcí Rybí a firmou ARPEX   
MORAVA s.r.o. ve věci zřizované přípojky NN 
na pozemku p.č. 1690/3 ost. plocha v k.ú. Rybí 
a  pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje  zveřejnění informace o pravidlech 

k pronájmu sociálního bytu na stránkách obce 
a ve zpravodaji; 

 
schvaluje  smlouvu o zvláštním uţívání komunika-

ce II/482 mezi obcí Rybí a Správou silnic 
 MSK po dobu výstavby chodníkového tělesa 
– horní a  pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 
souhlasí  s bezplatným uţitím znaku obce Rybí na 

účastnickém listu u příleţitosti pořádání turistic-
kého pochodu „Za pohledy z Rybí“ s tím, ţe 
tisk bude proveden na obecním úřadu zdarma 
 v rámci podpory místních sloţek; 

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku ob-
čanskému sdruţení „Fond pro opuštěné a 
handicapované děti“ Mořkov na pokrytí ná-
kladů spojených s realizací setkání těchto 
dětí v Novém Jičíně, souhlasí  s uzavřením 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a pověřuje  starostku 
jejím podpisem;  

 
souhlasí  s uhrazením 1/3 částky za řidičské 

průkazy na nákladní automobil členům  
hasičského sboru; 

 
bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o 

výsledku kontroly v ZŠ Adolfa Zábranského 
Rybí a předkládá zastupitelstvu  projednání; 

 
bere na vědomí  zápis z jednání rady školy a  
  navrhuje  radě školy pozvat na další své 

zasedání ředitelku školy k vysvětlení předlo-
ţených  materiálů týkajících se hospodaření 
školy a způsobu čerpání z fondu FKSP a dá-
le zástupce zřizovatele; 

 
schvaluje  termín konání 4. zasedání Zastupitel-

stva obce na 5. května 2001 od 18:00 hodin 
v sále Besedy.  

Program: 
Prodej vodovodního řadu Makyti 
Dohoda mezi obcí Rybí a městem Kopřivnicí 
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 
Výsledek hospodaření MŠ Rybí za rok 2010 
Výsledek hospodaření ZŠ AZ Rybí za rok 2010 
Schválení výše členského příspěvku DSO Sdruţení     
povodí Sedlnice 
Rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2011 
Revizní zpráva DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 
2010 
Schválení návrhu smlouvy zpracovatele ţádosti protipo-
vodňových opatření z OPŢP 
Schválení záměru podání ţádosti v rámci DSO Sdruţení 
povodí Sedlnice 
Delegování zástupce obce na valnou hromadu Asompo 
a.s. 
Projednání finančního daru římskokatolické farnosti Rybí 
Schválení přijetí úvěru od České spořitelny na opravu MŠ 
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole v ZŠ 
Informace starosty (stavba chodníku, projekt chodník 
Štramberk, před úřadem, oprava hřbitovní zdi, pergola u 
školy, vesnice roku) 
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Více informací o dopravně preventivním projektu naleznete, viz 
dole:  
Napsali:  
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/policiste-poucuji-chodce-jak-
spravne20110405.html  

a natočili:  
http://www.tvportaly.cz/novy-jicin/18831-i-v-novem-jicine-se-konala-celorepublikova-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/P%C4%8CR_seal.png
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PRAVIDLA PRONÁJMU SOCIÁLNÍHO BYTU 
 

V obci Rybí 
 

Převedení uţívání nebytových prostor obecního úřadu v budově č.p. 127 pro potřeby sociálního 
bydlení schválilo zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání dne  7.12.2010 pod číslem usnesení 
32/2/2010 
   
Charakteristika bytu: 
Rybí č.p. 127  Rybí 
 

Byt – 2 + KK + příslušenství o celkové výměře 51,40 m
2 

Velikost bytových místností: 
Pokoj:     15,7 m

2 

Pokoj:     24,6 m
2 

Kuchyň:   7,2 m
2 

Koupelna:  2,5 m
2 

WC:         1,4 m
2 

    
  1. Ţádosti o pronájem mohou podávat občané obce Rybí, 

a)  kteří jsou občany ČR způsobilí k právním úkonům 

b) kteří jsou dlouhodobě v hmotné nouzi, občané ze znevýhodněného prostředí  a další ob-
čané s omezeným předpokladem zajištění samostatného bydlení 

 
c) kteří nejsou nájemci, ani vlastníky bytu nebo bytového či rodinného domu, nejsou členy 

bytového druţstva s právem nájmu druţstevního bytu ani neuţívají s právem nájmu jiný 
sociální byt, tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají 
v sociálním bytě bydlet. 

 

   2.  Ţádosti jsou evidovány v seznamu ţadatelů o byt. 

Přidělení bytu je dáno pořadníkem na byt dle splněných pravidel uvedených v bodě 1. 

Tyto byty se přidělují na základě předloţené ţádosti ţadatele. 

Ţádosti posoudí RO, navrhne pořadí ţadatelů a schválí poţadavek na přidělení bytu. Všichni 
ţadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni. 

 
3.  K bytu pro sociálně potřebné občany bude nájemní smlouva uzavírána na dobu určitou jed-

noho roku za výši měsíčního nájmu 30 Kč/m
2 
+ sluţby spojené s uţíváním bytu. 

 
     a)  Rada obce můţe stanovit i lhůtu kratší neţ jeden rok. 

 
b) Jestliţe zůstávají podmínky uvedené v bodě 1 nezměněny i po ukončení roční nájemní 

smlouvy a v pořadníku na byt není zapsán jiný ţadatel, můţe rada obce rozhodnout o pro-
dlouţení nájemní smlouvy. O prodlouţení nájemní smlouvy musí nájemce poţádat nejdéle 
měsíc před ukončením nájmu a musí řádně plnit své povinnosti vyplývající z nájemního 
vztahu. 

 
c) Nájemní poměr schválený radou obce vznikne na základě podpisu nájemní smlouvy. 
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„DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA“ 

 
Nabízím doučování anglického jazyka pro děti i dospělé. Dříve jsem angličtinu 

studovala v USA (Birmingham) a v Anglii (Oxford), nyní jsem studentkou angličtiny 

na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  

Zkušenosti s individuální i skupinovou výukou mám jiţ 4 roky. Pro více informací a 

cenu mě, prosím, kontaktujte: sarka.hyvnarova@seznam.cz, 605 934 254." 

 

4. Tiskopisy k nájmu sociálního bytu obdrţíte na Obecním úřadě Rybí nebo je moţnost si je 
stáhnout na internetových stránkách obce www.rybi.cz – sociální byty. 

        Případné dotazy a informace poskytne Jana Marková na telefonu 556 760 181. 
 

Každý žadatel o sociální byt musí podat následující formuláře: 
Žádost o nájem sociálního bytu 
Příloha: Prohlášení k nájemní smlouvě 

 
Tato pravidla schválila Rada obce pod číslem usnesení 128/10/2011 

Marie Janečková 
 starostka obce Rybí 

 

Děkujeme za účast a květinové dary 
při posledním rozloučení s paní  

Zdeňkou Purmenskou. 
 
Rodina Purmenská 

mailto:sarka.hyvnarova@seznam.cz
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 5/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.4.2011   

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 

    2.4. muţi    Vraţné : Rybí     1   : 3 
  10.4. muţi    Tísek : Rybí     3   : 2 
  17.4. ţáci    Rybí : Kateřinice    3   : 2 
  24.4. ţáci    Vlčovice-Mniší: Rybí     0   : 10 
  24.4. dorost   Rybí : Vražné    0   : 2

NE    1.5.   16:30  muţi     Bartošovice: Rybí 
 
SO 7.5.   16:30  muţi   Troj.-Bystré : Rybí 
 
NE 8.5.   10:00  ţáci   Rybí   : Lichnov 
    14:15  dorost  Rybí  : Libhošť 
 
SO  14.5.   15:30  dorost  Kunín : Rybí 
 
NE  15.5.   14:15  ţáci   Straník : Rybí 
    16:30  muţi     Kujavy : Rybí 
 
NE  22.5.   10:00  ţáci   Rybí  : Štramberk B 
    14:45  dorost  Rybí  : Kateřinice 
    17:00  muţi   Rybí  : Nová Horka 
 
SO  28.5.   17:00  muţi   Stachovice : Rybí 
 
NE  29.5.   10:00  ţáci   Rybí  : Ţenklava 
    14:45  dorost  Rybí  : Lichnov  
     

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/

