
                                     BŘEZEN  2007 / XV. ročník 
 

ZE   Z ASE D ÁN Í  ZA ST UP IT E L ST V A  OB CE  

Zastupitelstvo obce Rybí na svém 3. zasedání dne 20.2.2007 projednalo a přijalo usnesení tohoto znění: 
schvaluje  doplnění návrhu programu o bod - prodej obecního kina; 

 schvaluje  celý program 3. zasedání zastupitelstva; 
volí   a) návrhovou komisi - předsedkyni Zdenku Kvitovou,  další členy - Pavlínu Havrlantovou a Jaromíra 
Marka, b) ověřovatele zápisu - Ludmilu Krausovou a Jiřího Kelnara,  c) zapisovatelku Jaroslavu Honešovou; 
schvaluje  v souladu se zákonem o obcích rozpočet obce Rybí pro rok 2007: příjmy 6 910 000 Kč,  výdaje                 
9 990 000 Kč, financování 3 080 000 Kč; 
schvaluje  prodej těchto obecních pozemků:          
a) parc.č. 922/7 o výměře 433 m2   a parc.č. 922/8 o výměře 391 m2  manželům  Volkovým, bytem v Rybí 326,  
 podle znaleckého posudku s navýšením o 20% podle tohoto znaleckého posudku; 
b) parc.č. 922/13 o výměře 284 m2   panu Rostislavu Kelnarovi, bytem  Rybí 346, podle znaleckého posudku; 
c) prodej části pozemku z parc.č. 1740/1 (parc.č. 1740/3 o výměře 269 m2 ) a části pozemku z parc.č. 1740/2 
(parc.č. 1740/4 o výměře 252 m2 ) podle geometrického plánu č. 547-1/2007 zhotoveným Ing. Juříčkem,                          
a to podle znaleckého posudku paní Ludmile Slaninové, bytem Kopřivnice, ul.Štramberská 1125; s tím,                       
že náklady za zhotovení znaleckých posudků budou hradit strany kupující a náklady za vklad do katastru 
nemovitostí budou hrazeny dle zákona (tzn. 50% obec a 50% strana kupující) a pověřuje  starostu podpisem 
kupních smluv; 
ukládá  radě obce zveřejnit v souladu se zákonem o obcích, záměr  obce o prodeji budovy kina s tím,                         
že případné žádosti o prodeji kina budou projednány na dalším zasedání zastupitelstva obce; 
deleguje  v souladu se zákonem o obcích na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s., v níž má 
obec Rybí majetkovou účast, starostu pana Petra Skalku, bytem Rybí 289, a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné 
valné hromadě jménem a v zastoupení obce Rybí jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval                      
o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával 
na valné hromadě bez omezení všechny práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona. 
 

ZE   Z ASE D ÁN Í  R ADY   O B CE  

 
Rada obce na svém 6. zasedání dne 6. 2. 2007 projednala a přijala toto usnesení: 
bere  na  vědomí  informace předsedy komise životního prostředí Jiřího Honeše a pověřuje místostarostku 
zpracováním motivujícího článku pro občany (do březnového Rybského zpravodaje) ve věci provedení úprav 
okolí svých domů; bere  na  vědomí  návrhy starosty na doplnění rozpočtu obce pro rok 2007 pro tyto akce: 
realizace II. etapy dopravního značení na místních komunikacích - zakoupení keramické pece, těsnění oken              
a videoprojektoru pro základní školu; souhlasí  s aktualizací map katastru nemovitostí k. ú. Rybí 2x ročně                       
a zákaznickou podporou zahrnující drobné změny, úpravy, převody, grafické výstupy, školení apod.                      
v rámci geografického informačního systému užívaném na obecním úřadu, který smluvně poskytuje společnost 
DIGIS, spol. s.r.o.; bere  na  vědomí  informace starosty - o prvním jednání se zástupkyní společnosti 
Telefónica O2   na vybudování vysílače v obci pro zvýšení pokrytí signálem - návrh programu pracovní porady 
zastupitelstva a 3. zasedání zastupitelstva obce; pověřuje  paní Zdenku Kvitovou získáním dalších informací               
a možností získání materiálů o Adolfu Zábranském ke 100. výročí jeho narození. 
 
Rada obce na svém 7. zasedání dne 20. 2. 2007 projednala a přijala toto usnesení: 
navrhuje městu Nový Jičín sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném  pronájmu pozemku obce Rybí 
parc.č. 739/1 (PK 1672), která je nutná pro stavební řízení na stavbu „Cyklistická stezka Nový Jičín-Libhošť-SO 
01-úsek č.1 od 0,1282 km po 1,7795 km“; schvaluje snížení poplatku za pronájem sálu v Besedě pro Klub žen 
Rybí, který dne 14.2.2007 pořádá akci „Celookresní shromáždění žen“; schvaluje  snížení poplatku za pronájem 
sálu v Besedě pro pana Martina Matouše (pohostinství Beseda) na pořádání akce „Velikonoční diskotéka 
s Karuso show,“ která se bude konat dne 8.4.2007; schvaluje  „Výroční zprávu za rok 2006 dle zákona                         
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“; schvaluje poskytnutí částky ve výši 5.000 Kč společnosti 
Jiří Raška, organizování sportovních soutěží, Nový Jičín, na pořádání 2. ročníku motoristického       



 

„Setkání pod Trúbou“, který bude opět probíhat také na komunikacích přes naší obec ve dnech 21.-22.7.2007           
a  souhlasí  s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí, současně pověřuje 
starostu jejím podpisem; bere  na  vědomí   protokol o provedeném auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného 
odběru a recyklace odpadů z obalů“, který byl dne 30.1.2007 proveden  na  Obecním  úřadu  Rybí  pověřeným  
auditorem  společnosti  EKO-KOM, a.s.;  zamítá   snížení poplatku na rok 2007 za inzerci společnosti RWE 
SMP a.s. a Severomoravského sdružení pro zemní plyn v „Rybském zpravodaji“ s tím, že poplatek bude 
požadován v plné výši. 

 

P  O Z  V  Á N K  Y  
 

  2. března Komise mládeže a sportu srdečně zve všechny příznivce turistiky a krásné přírody                    
 na BESEDU  SE  ZDEŇKEM  DRGOU s promítáním o měsíčním putování členů 
 „Klubu českých turistů Halenkov“ divočinou ruského pohoří ALTAJ – v sále Besedy              
 od 18:00 hod., vstupné dobrovolné. 
 
  4. března Kulturní komise zve na KONCERT  SONI  MALINOVSKÉ  a jejích spolužaček                  
 z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě – sál Besedy od 16:30 hod., vstupné           
 dobrovolné. Zazní skladby J.S.Bacha, V.Trojana, J.Brahmse, V.Sejmonova a další.           
 Přijďte podpořit mladé hudebníky. 
 
  7. března Český zahrádkářský svaz Rybí oznamuje svým členům pořádání                            
 ČLENSKÉ  SCHŮZE , v sále Besedy od 16:30 hod. 
 
  9. března Oddíl kopané  TJ Sokol Rybí zve své členy do restaurace „Na hřišti“ na                     
 ČLENSKOU  SCHŮZI.  Začátek je v 17:00 hod. 
 
11. března Nemoci jsou již konečně za námi, a tak s radostí základní škola zve všechny masky                 
 a jejich doprovod na tradiční DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ  PLES  do sálu Besedy, začátek 
 je ve 14:00 hod. Pro všechny je připraven bohatý program, občerstvení a tombola.  
 
16. března TJ Sokol Rybí pořádá pro všechny své členy VALNOU  HROMADU  v restauraci                
  „Na hřišti“ od 18:00 hod. Hlavním bodem programu bude volba nového výboru TJ. 
 
17. března Oddíl kopané TJ Sokol Rybí a firma FRIGOMONT s.r.o. zvou všechny          
 příznivce sportu a florballu zvláště na I. ročník turnaje O  RYBSKOU  FLORBALKU                        
 do sokolovny. Tohoto turnaje se zúčastní družstva žáků od 12-15 let. Občerstvení                  
 pro všechny zajištěno. Přijďte podpořit naše borce! 
 
17. března HOSPŮDKA  U  MILANA pořádá tradiční TURNAJ  V  KARETNÍ  HŘE „VŮL“. 
 Prezentace do 8:00 hod. Každý hrající JOSEF má 10% slevu na útratu a dva spoluhrající       
 Josefové 20% slevu na útratu (každý). 
 
18. března Přivítejme společně jaro KONCERTEM  KOMORNÍHO  ORCHESTRU                
 KOPŘIVNICE   za řízení Petra Lichnovského. Sólo na housle – Hynek Gold a další. 
 V sále Besedy, začátek je ve 14:30 hod., vstupné dobrovolné. 
 
18. března Oddíl turistiky TJ Sokol Rybí zve na VYCHÁZKU  DO  JARNÍ  PŘÍRODY.                 
 Odchod ve 13:00 hod. z hřiště kopané. 
 
24. března Kulturní komise zve na PLETENÍ  TATARŮ od 15:00 hod. do skautské klubovny             
 pod odborným vedením Marie Janečkové. Vlastní proutí vítáno. 
 



 

25. března Kulturní komise ve spolupráci se základní školou a Klubem seniorů zvou na tradiční 
VYNÁŠENÍ  ZIMY  ZE  VSI . Průvod vyjde od Fojtství ve 14:00 hod. za doprovodu 
dechové hudby na Polďák. Zakončení proběhne v sále Besedy při hudbě. Občerstvení 
zajištěno. 

 

B L A H  O  P  Ř  E  J  E  M E  
 

 Především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti v kruhu rodinném  
přejeme občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 
  Paní G a l i o v á Anežka 85  let 
  paní K v i t o v á Anna 84  let  
  paní K a m a s o v á Marie 82  let 
  pan M a r e k  Karel 81  let 
  paní B a r t o ň o v á Jiřina 75  let 
  paní Š i m í č k o v á Božena 70  let 
  pan Š i m í č e k  Jiří 70  let 
  pan Š i m í č e k  Josef 70  let 
  pan B r a d á č Josef 65  let 
  pan V e b e r  Josef 60  let. 
 

R Ů  Z  N É  

 
ZMĚNA DĚTSKÉ  PORADNY  - MUDr. Machovská oznamuje rodičům, že dětská poradna v obci se 
bude konat 8. a 15. března. Dne 15. března bude poradna včetně očkování proti dětské obrně dětí 
narozených v roce 2005 a 2006 (s sebou lžičku). 

 
POZOR  ZMĚNA! 
V pondělí 12. března se bude konat v přísálí Besedy od 9:30 -10:00 hod. ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  a 
v pondělí 26. března  pak ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU. 
 
 
KLUB  ŽEN  zve své členky na tradiční setkání v úterý 6. března   v 18:00 hod. v přísálí Besedy. 

  

V ÝMĚNA   Ř ID IČSKÝ CH   P RŮKA ZŮ  
 

V únorovém zpravodaji jsme zveřejnili výzvu Ministerstva dopravy k výměně řidičských průkazů.                
Řidiči s trvalým pobytem v obci Rybí si mohou ŘP vyměnit na odboru dopravy Městského úřadu 
v Novém Jičíně, ul. Divadelní 3, v těchto dnech a hodinách: 
 pondělí 8:00 – 17:00 
 úterý 8:00 – 15:00 
 středa 8:00 – 17:00 
 čtvrtek 8:00 – 15:00. 

 

P OV OLE N Í  K  N AKL ÁD ÁN Í  S   V ODA MI  

 
Podle zákona o vodách je k odběru povrchových a podzemních vod a také k vypouštění odpadních 
vod nutné povolení vodoprávního úřadu. V tomto zpravodaji zveřejňujeme informace formou plakátu 
Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Upozorňujeme občany, že se svými dotazy  
a žádostmi je nutné se obracet na pověřený vodoprávní úřad, kterým je pro naši obec a občany                        
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (budova radnice, Masarykovo nám. 1)      

Ing. Jaroslava Petřkovská  (tel. 556 768 316), Jarmila Maršálková (tel. 556 768 317), 
Miroslav Kocián (tel.556 768 359). 



 

ZMĚNA   NA   P O ŠTĚ  
  
Paní Helena Ermisová oznamuje změnu provozní doby na poště v Rybí s platností od 1. března 2007: 
  dopoledne   8:00  - 10:00  
  odpoledne 14:45  - 15:45 

 

P OBOČK A  RE J STŘÍ KU  T RE STŮ  
 

Na základě požadavku Ministerstva spravedlnosti byla dne 20.2.2007 v prostorách Krajského soudu 
v Ostravě (ul. Sokolovská 935/16) otevřena pobočka Rejstříku trestů.  
Výpis z rejstříku trestů mohou občané na této pobočce vyřídit na počkání  v úředních hodinách 
pondělí až pátek vždy od 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:30 hod. K vyřízení je nutné s sebou vzít platný 
občanský průkaz, rodný list a kolek v hodnotě 50 Kč (možno zakoupit na místě). 
 

SBÍ RE J ME   H L I NÍ K  
 
Ze školních lavic si jistě pamatujete, že se hliník vyrábí z bauxitu a jeho výroba silně poškozuje životní 
prostředí. Hliník je ale z 95 % recyklovatelný materiál. Sbírejme proto hliníkové plechovky i v naší obci 
– samozřejmě čisté. Doneste je pak ke sběru velkoobjemného odpadu, který připravujeme v měsíci 
dubnu. Výtěžek z tohoto sběru určitě nebude velkým finančním přínosem, ale jistě příspěvkem                
pro naše životní prostředí.         Místostarostka Marie Janečková 
 

PŘIV ÍT E J ME   J A RO   UP R AV E NÝ MI  DV O RY  A   Z AH RAD AM I  
 
Přiblížila se doba plánování výsevů a výsadeb na našich zahrádkách, prohlížíme si nabídkové katalogy 
s množstvím krásných květin, jezdíme na zahradnické výstavy… 
Udělejme si letos navzájem radost a ukliďme si kolem svých domů, aby pro naši obec neplatila tato 
věta našeho geologa a krajináře Václava Cíílka: „Tady sice bydlíme, ale na dovolenou jezdíme někam,  
kde je to hezké.“                   Místostarostka Marie Janečková 
 

UKO NČE N Í  P LAT NO ST I   BA NK O V E K  
 
Od 1.února 2007 končí platnost bankovek vzoru 1993 v nominálních hodnotách 50 – 100 – 200 –             
500 Kč. Hlavními rozdíly oproti pozdějším vzorům bankovek jsou letopočet 1993 na lícní straně                    
a chybějící grafický motiv v pravém dolním rohu na rubové straně bankovky.  
Výměnu bankovek provádějí do 31.12.2010 všechny banky s pokladní službou. Od 1.2.2010 pouze 
pobočky České národní banky.  
 

I  N  Z  E  R  C  E  
 
Prodám kompletní přídavné zařízení LPG vhodné pro automobily zn. Škoda  nebo Favorit. Cena 4.000 
Kč, Rybí 776 099 724. 

     

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 3/2007 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, 742 65  Rybí,                  
 dne  1. 3. 2007  v  počtu 315 výtisků.  Připravila:  Dagmar Honešová. Telefon / fax: 556 760 181.                            
 E-mail adresa: obec@rybi.cz. Webové stránky obce:  www.rybi.cz.  IČ: 00600741.  Evidenční číslo  
 zpravodaje:  MK  ČR  E 10143.  Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.                 
 Tisk: OÚ Rybí. 

                               Uzávěrka každého čísla: 27. den v měsíci. 



 

 

Přílohy: 
 

    
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

           
 


