
DUBEN  2008 / XVI. ročník 
 

  ZE   ZASEDÁNÍ   RADY  OBCE  

 
Rada obce na svém 34. zasedání dne 28.2.2008 projed nala a p řijala toto 
usnesení:  
navrhla zastupitelstvu obce tyto body k doplnění návrhu programu: projednání 
prodeje budovy kina a přilehlých pozemků, určení zástupce obce pro spolupráci 
s pořizovatelem územního plánu, schválení dodavatele pro stavbu vodovodu v 
„Makyti“ a opravy kanalizace naproti Fojtství, projednání prodeje obecních pozemků, 
schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, vzala  na  vědomí 
vyúčtování odvodu části výtěžku z provozování výherního hracího přístroje od 
společnosti TRIO-BOPP s.r.o. Staré Město, který byl provozován v restauraci Fojtství. 
 

 

  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA  OBCE  

 
     Ve čtvrtek 28. 2. 2008 se v sále Besedy konalo 8. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva a 10 občanů. 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
schválilo  doplnění návrhu programu o body: projednání prodeje budovy kina a 
přilehlých pozemků, určení zástupce obce pro spolupráci s pořizovatelem územního 
plánu, schválení dodavatele pro stavbu vodovodu v „Makyti“ a opravy kanalizace 
naproti Fojtství, projednání prodeje obecních pozemků, schválení odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva obce,  
schválilo  program  8.zasedání Zastupitelstva obce Rybí včetně doplňujících bodů;   
schválilo, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu; 
schválilo  návrhovou komisi ve složení: Zdeňka Kvitová (předsedkyně), Miroslav 
Krpec, Jaromír Marek, ověřovatele zápisu: Pavlína Havrlantová a Pavel Bradáč 
zapisovatelku: Dagmar Honešová; 
vzalo na vědomí   plnění usnesení přijatých na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  
dne 11.12.2007;  
zrušilo usnesení č.57 ze  dne 30.10.2007  o prodeji budovy Rybí č.p. 195  a pozemků 
parc.č. stavební 229, parc.č. 908/3 a parc.č. 908/4 Mgr. Jiřímu Jermářovi, bytem Rybí 
171, za celkovou kupní cenu ve výši 660.000,- Kč za účelem rekonstrukce budovy na 
dům s pečovatelskou službou nebo na objekt podobného typu 
pověřilo  radu obce vyhlášením nového záměru o prodeji budovy kina Rybí č.p. 195   
a pozemků parc.č. stavební 229, parc.č. 908/3 a parc.č. 908/4 současně podmínkami 
a požadavky prodeje;  
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určilo starostu pana Petra Skalku pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu pro 
obec Rybí, kterým je Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování, 
stavebního úřadu a památkové péče;  
schválilo  prodej obecního pozemku parc.č. 51/14 o výměře 35 m2  (ostatní 
plocha/ostatní komunikace) manželům Martinu a Pavle Pospěchovým, bytem Rybí 99 
- prodejní cena bude stanovena znaleckým posudkem s tím, že náklady za zhotovení 
znaleckého posudku a poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
bude hrazen oběma stranami (každá z 50 %)  
a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy;  
vydalo předběžný souhlas k prodeji části obecního pozemku parc.č. 1565/1 panu 
Stanislavu Markovi, bytem Náměstí 33, Štramberk, s tím, že žadatel zhotoví na své 
náklady geometrické zaměření - po předložení tohoto zaměření zastupitelstvo obce 
prodej projedná;  
schválilo  výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 1.3.2008 
podle návrhu rady obce;  
schválilo 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 
2008: příjmy  14.350.000 Kč 

 výdaje  14.350.000 Kč 
schválilo společnost AQUALIA infraestructuras inženýring, s.r.o. Ostrava-Mariánské 
Hory dodavatelem staveb „Rozšíření vodovodu Rybí – lokality Makyti – 1.etapa, 
změna  č. 1“  a  „Opravy kanalizace na pozemku parc.č. 47/2 a 51/1, k.ú. Rybí“ 
a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo.                                                     (JM) 
 

ZÁMĚR OBCE   

 
Rada obce na svém zasedání dne 4. 3. 2008 schválila vyhlášení záměru k prodeji: 
 
BUDOVY KINA č.p. 195 (parc. č. st. 229) objekt k bydlení 
POZEMKU parc. č. 908/3 a parc. č. 908/4, sportovišt ě a rekrea ční plocha 
 
Písemné návrhy na uzavření kupní smlouvy mohou zájemci podávat na Obecní úřad 
Rybí, Rybí 127, 742 65 Rybí, a to nejpozději do 3.dubna 2008 (včetně). Tento záměr 
se bude projednávat na zasedání Zastupitelstva obce Rybí. Podrobné informace 
k prodeji podává starosta pan Petr Skalka osobně nebo na tel. čísle 556 760 031. 
 
 

CO  NAJDETE  NA ÚŘEDNÍ  DESCE  

 
K datu 26.3.2008: 

Územní řízení ohledně chodníkového tělesa 
Územní rozhodnutí o změně kultury pozemku 
Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí 
Oznámení zahájení územního řízení - Produktovod Loukov-Sedlnice 
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Opatření KÚ MSK - nakládaní s vodami Povodí Odry 
Prodej budovy kina a přilehlých pozemků - záměr obce 
Usnesení o nařízení dražebního jednání 
Nařízení krajské veterinární správy 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 

Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: www.obec.cz. 

PODĚKOVÁNÍ 
      
     Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Dagmar Honešové za obětavou práci pro 
obec, ať už v komisi kulturní, komisi sportovní, při vytváření obecního zpravodaje 
nebo při práci přímo na obecním úřadě, kterou vykonávala více než 16 let. Přeji jí 
jménem svým a jménem Zastupitelstva obce hodně pracovních úspěchů na dalším 
pracovišti. 
     Současně vítám na obecním úřadě novou pracovní posilu a to paní Janu 
Markovou, která nastoupila k 17. březnu a rovněž jí přeji hodně pracovního elánu, 
pevné nervy a stále dobrou náladu. 
                                                                                                      Petr Skalka  
                                                                                                         starosta     
                                                                                                      

NENECHTE  SI  UJÍT 

 
1. dubna KLUB ŽEN  – zve své členky do přísálí Besedy v 17. hod.  
 
1. dubna BESEDA – Klub žen srdečně zve všechny občany na zajímavou 

besedu s filmem ing. Hollého z pobytu v Himalájích v Nepálu, která 
se uskuteční v 18  hod. v sále Besedy. 

 
8. dubna ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  se koná od 9.15 do 15.00  
                            v místní  mateřské škole. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, kteří 

mají zájem nastoupit do MŠ ve školním roce 2008/2009. 
S sebou si přineste rodný list dítěte.  
Pokud někomu nevyhovuje tento termín, telefonicky je možno 
domluvit  náhradní - č. telefonu 556 760 002 
 

 
 
 Současně se v místní MŠ  od 9.15 do 17.00 hod. koná  
 „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“  
 Zveme všechny, kteří mají zájem se podívat do naší školky. 
 Těší se na Vás  
                                                  Gilarová Mirka, řed. MŠ 
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11. dubna KASÍNO LAS RYB ŇAS – zavítejte opět po roce od 20.00 hodin do 
sálu Beseda zkusit znovu svoje štěstí na ruletě a v kartách. 

                            Podmínkou pro vstup je zakoupení hracích žetonů v minimální 
hodnotě 50 Kč. Vhodný mafiánský oblek vítán. 

                            Za kulturní komisi zve Jiří Kelnar 
 
26. dubna TURISTICKÝ POCHOD ZA POHLEDY Z RYBÍ  – oddíl turistů       

TJ  Sokol Rybí Vás zve na  již  33. ročník tohoto tradičního 
turistického pochodu. Bližší informace najdete v samostatné příloze 
zpravodaje. 

(JM) 
 
 
 

BLAHOPŘEJEME  
 

Občanům, kteří v tomto měsíci oslaví svá významná životní jubilea 
přejeme především hodně zdraví, štěstí, mnoho elánu a spokojenosti. 
 

 Paní K v i t o v á Jindřiška 85   let 
 paní K v i t o v á Růžena 80 let 
 paní M a r k o v á Věra 75 let 
 paní B r a d á č o v á Marta 70 let 
 paní N o v o s a d o v á Jiřina 70 let 
 paní V o l k o v á  Anna 60 let 
                          (JM) 

  

RŮZNÉ 

 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pondělí 7. dubna v přísálí Besedy v         
době   od 9:30 - 10:00. 
 ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů  A  MĚŘENÍ  TLAKU   se bude konat                   
v pondělí 21. dubna  ve stejnou dobu. 
 

 
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ proběhne ve čtvrtek 17. dubna : 
16.00  - 17.00    u Holubů (před obecním úřadem) 
17.00  - 17.30    u Fojtství 
S sebou očkovací průkaz psa a 80 Kč na poplatek. 
 
PORADNA DĚTSKÉ LÉKAŘKY 
MUDr. Machovská oznamuje termíny poraden v Rybí:  3. dubna, 17. dubna. 
1. května poradna odpadá (svátek), vyjímečně bude 6. května od 13.00 do 14.00 
a další termín 15. května.  

(JM) 
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 JARNÍ SBĚR ODPADŮ 

 
1/ Ukládání objemného odpadu z domácností a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů:  
pro dolní část obce             4. a 5. dubna        u Fojtstv í 
pro horní část obce 11. a 12. dubna      u obecního ú řadu 
Součástí bude opět sběr hliníkových odpadů (hlin. plechovky od piv,  

                          energetických nápojů, měkkých obalů od paštik apod.- vše je nutné  
                          odložit čisté.) 
 
                          2/ Sběr nebezpečného odpadu: 
                          V sobotu 5. a 12. dubna  u obecního skladu, a to vždy v době  
                          od 8.00 do 9.00 hod.  
                                                                                                                                  (JM) 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA  

 
V pondělí dne 28.dubna v době od 8.00-18.00 hod. v prostorách před obecní 
knihovnou  pořádá   Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním 
úřadem Rybí a Klubem žen Rybí 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
                     *     letního a zimního oblečení (dětské, dámské, pánské) 
                     *     lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
                     *     domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen funkční) 
                     *     peří, peřových a vatovaných p řikrývek, polštá řů a dek     
 
   Věci prosíme zabalené do igelitových pytl ů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. Věci, které z ekologických důvodů NELZE VZÍT: obnošené boty, 
kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, dále pak ledničky, televize, nábytek, 
počítače, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

 
 

PŘIPRAVUJE SE 

 
24. května   připravuje kulturní komise ZÁJEZD DO ELEKTRÁRNY DLOUHÉ 
STRÁNĚ A VELKÝCH LOSIN .  
Cena 350 Kč dospělí, 150 Kč děti a studenti (v ceně – vstupné na exkurzi, vstupné       
do zámku, oběd a doprava) 
Zájemci přihlaste se do 10 května u předsedkyně kulturní komise paní Ludmily 
Krausové nebo na obecním úřadě. 
                                                                                                                                (JM) 
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DAŇ  Z  NEMOVITOSTI    

 
Na základě sdělení Finančního úřadu Nový Jičín informujeme občany, že složenky 
na úhradu daní z nemovitostí budou i letos dodávány přímo do poštovních 
schránek u rodinných dom ů a to v polovině května. 
 
 

PODĚKOVÁNÍ    

 
Rodina zemřelého pana Karla Zábranského děkuje za květinové dary a 
vyjádření soustrasti. 
      

 
 

PODĚKOVÁNÍ    

 
     Nezapomenutelným zážitkem v měsíci březnu byl koncert na němž vystoupila 
japonská klavíristka Yukiko SAWA. Skvělou atmosféru vytvořilo i publikum. Hudba 
oslovila všechny posluchače.  
Děkuji Vám všem.                                        Za kulturní komisi – Ludmila Krausová. 
 

KOUŘÍM, KOUŘÍŠ,  KOUŘÍME   . . . .  REAKCE 
 

       V minulém zpravodaji  byl otištěn článek Marie Janečkové z komise životního 
prostředí o nevábném odéru z komínů na naší obci. 
     S tímto mohu jen souhlasit a určitě nejsme s pí Janečkovou sami, komu to také 
vadí. Co ale s tím? Článků na toto téma bylo již napsáno dost a protože podle mého 
názoru nepomáhají a neřeší tento problém, tak asi nezbývá komisi životního prostředí 
nic jiného, než jít na doraz a pořídit nějaké ty fotky a proti těmto nezodpovědným 
občanům zahájit správní řízení. Tíha pokuty a veřejné ostudy snad zabere.   
    Autorka článku však neřeší otázku, kdy někteří lidé mají jen topení na pevná paliva 
a tam už  řešení nenabízí / cituji z jejího článku „zkuste hledat jiné úspory ve 
vytápění, které ovšem nikoho z okolí neohrožují“/. Ovšem jaké?  
    Další otázkou do diskuze je, zda tento žlutý dým pochází jen z kalů nebo hnědého 
uhlí, jak píše Janečková, a nepochází mimo jiné také  z plastů a jiného domovního 
odpadu. V neposlední řadě je otázkou do pranice, zda se znovu nezabývat 
zavedením paušálu na odpad a zrušit visačkový systém, který nahrává těm majitelům 
domů , kteří spalují domovní odpad ve svých kotlích. Dokud bude platit visačkový 
systém, bude stále na naší obci vidět žlutý dým z komínů. Anebo si někteří 
zastupitelé stále myslí, že občané, kteří nemají za celý rok ani jednu zakoupenou 
visačku, neprodukují žádný odpad?  

 
Pavel Lichnovský  
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*************************************************** ************************************ 
 
 

 
 

Váš realitní poradce: 
DAGMAR HONEŠOVÁ 
Kontakt: 775 696 172. 

 

Nový Jičín, Štefánikova 12 
(budova ČSOB u autobus. nádraží) 
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ROZHOVOR   

 
       

Otázky do květnového zpravodaje budou určeny předsedkyni kontrolního výboru, 
kterou je ing. Radomíra Marešová. Otázky můžete opět posílat prostřednictvím               
e-mailu na adresu obec@rybi.cz nebo napsané otázky můžete vhodit do poštovní 
schránky, která se nachází u hlavních dveří obecního úřadu.  

       

DEN  ZEMĚ    

 
     Netradiční akce Den Země se uskuteční v úterý 22. dubna 2008   v areálu 

ASOMPO a.s. v Životicích u Nového Jičína od 12. 00 hodin se uskuteční prohlídky 
areálu, bude uvedena do provozu druhá kogenerační jednotka, proběhne výstavka 

nové techniky, oceněny budou děti – nejlepší sběrači druhotných surovin, je 
připraven zábavný program se soutěžemi a písničkami pro děti s Heidi Janků, na 

závěr se uskuteční vystoupení sokolníků a výstavka dravců. Tuto akci připravila ve 
spolupráci s vedením firmy ASOMPO a.s. a s přispěním řady sponzorů 

Podbeskydská  agentura dr. Vítězslava Černocha. 
 

ZPRÁVY  ODDÍLU  KOPANÉ    

 
FOTBALOVÁ  UTKÁNÍ 
NE 6.4. 15:30 muži Rybí  - Štramberk   
NE 13.4. 10:00 žáci Libhošť  - Rybí 
  13:15 dorost Mořkov  - Rybí 
                       15:30 muži Zbyslavice  - Rybí 
PÁ 18.4. 16:00 st. přípravka Rybí  - Lichnov 
NE 20.4. 10:00 žáci Rybí  - Trojanovice-Bystré 
  13:15 dorost Rybí  - Trojanovice-Bystré 
  15:30 muži Rybí  - Trojanovice-Bystré 
PÁ  25.4. 16:30 st. přípravka Rybí   - Kopřivnice C 
NE  27.4. 10:00 žáci Lubina  - Rybí 
  13:15 dorost Vlčovice – MnišíB - Rybí 
  16:00 muži Hladké Životice     - Rybí 
ST  30.4. 16:30 st. přípravka Veřovice   - Rybí 
ČT  1.5. 14:15 žáci Kopřivnice B  - Rybí 
  16:30 muži Straník   - Rybí 

   

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 4/2008 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, dne  26.3.2008  
      v počtu  305 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: Tiskárna             
Olgy Michálkové, Nový Jičín.                             Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci. 


