
  

LEDEN  2018 

XXVI. ročník  

Vážení občané, 
 

ve dnech 1. až 15. ledna 2018  bude probíhat na 

území obce Rybí 

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  
 

 

 V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu 
koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou 
průkazkou.  
 
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou      
použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů.  
 

Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 

Mockrát Vám děkujeme.                  
                 Pracovníci Charity Kopřivnice 
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 Josef  Kvita    

 Anna  Krpcová   

 Marie  Bradáčová 

 Čestmír Chemij   

 Drahomíra Valterová  

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

Upozornění na změny v rubrice „Blahopřání“ od roku 2018 
 

 Od nového roku proběhnou menší změny v rubrice blahopřání našim jubilantům.  
Z důvodu zvýšení ochrany osobních údajů již nebudeme uvádět roky narození u 
jednotlivých jmen oslavenců. Zároveň na konci rubriky vždy najdete upozornění, že 
pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte na číslo 
obecního úřadu 556 760 181.  
Na konci rubriky „Blahopřání“ bude také vždy uvedeno upozornění, že pokud nemáte 
zájem o návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte 
vědět na obecním úřadě. 
Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

Marie Janečková 

Spolek Věžička žádá o dotaci na rekonstrukci 
 

Na konci roku 2017 byla vyhlášena investiční výzva na rozvoj komunitních center. Tato výzva 
se týká i naší „Věžičky“, ve které jak všichni víte, takové centrum plánujeme. Budeme žádat 
v programu Místní akční skupiny Lašsko, která na našem území působí. Budeme žádat o 
maximální výši dotace, která je 95% (a to je opravdu hodně). Podle zpracovaného rozpočtu 
připravené projektové dokumentace bude celá rekonstrukce stát 12 miliónů, takže si dovedete 
před stavit, jak velký úkol máme před sebou. Na rozpočtu projektu se podílíme 5 %, tedy 
částkou 600 000 Kč.   
 

Jen pro lidi, kteří zapomněli nebo se doposud o náš projekt nezajímali, připomínáme, že 
chceme, aby Věžička byla otevřena všem lidem, máme připraveny výtvarné, divadelní, 
hudební, vzdělávací aktivity, ale zároveň chceme, aby se Věžička stala útulnou, kde všichni, 
kdo budou chtít, najdou místo klidu a odpočinku. 
Pokud se Vám náš projekt líbí, budeme rádi, pokud nás podpoříte na transparentním účtu 
určeném na rekonstrukci budovy č. 2000907859/2010. V blízké době bude možné darovat 
přes portál Darujme.cz nebo přes naše webové stránky.  
Více si o našem projektu můžete přečíst na webových stránkách Věžičky -www.vezickarybi.cz. 

 Za Vaši podporu děkují členové Spolku Věžička 
 

http://www.vezickarybi.cz
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Co nás čeká v novém roce 
 
Na začátku roku Vám přeji vše dobré, především pak zdraví, štěstí a úspěchy doma i v 
práci. Stejně tak vše dobré přeji i obci, v letošním roce to budeme totiž u nás v Rybí 
hodně potřebovat. Čeká nás spousta projektů, které jsou naplánované zastupiteli 
z předcházejících let, a které bychom chtěli v letošním roce splnit, nebo aspoň 
rozpracovat.  
Z uplynulého roku přechází nedokončená stavba sokolovny. Zbývá dokončit venkovní 
úpravy budovy a sportovní hřiště, na tuto stavbu čerpáme úvěr od České spořitelny. Jen 
připomínám, že banka nám vyšla se svoji nabídkou vstříc a její půjčka je pro nás velmi 
výhodná. 
Chceme také pokračovat v úpravě interiéru Besedy, chceme vyměnit 20 let staré 
plynové kotly za nové úspornější a také musíme provést rekonstrukci hlavního 
elektrického rozvaděče. Na tento projekt jsme podali žádost o získání grantu z 
Moravskoslezského kraje. 
Máme také v plánu pokračovat ve stavebních úpravách hasičské zbrojnice – vystavět 
přístavek na nářadí a provést rekonstrukci elektřiny a rozvodů vody. Pokud vyhlásí 
Ministerstvo zemědělství a venkova dotace na opravy hasičáren v malých obcích 
(stejně jako loni), určitě se budeme o tuto příležitost ucházet. 
Letos provedeme také obnovu vstupní brány ke kostelu a na hřbitov, aby se opravená 
dominanta obce zaskvěla v celé své kráse. 
Chceme také začít se stavbou chodníku ve směru na Štramberk, stavební řízení již bylo 
konečně zahájeno, takže se nám konečně začalo u tohoto projektu dařit. I na něj 
chceme využít vhodný dotační titul.   
A konečně letošní rok bude především rokem příprav projektových dokumentací a to 
především na stavbu čistíren odpadních vod v naší obci, ale také pokračujeme 
s přípravou projektové dokumentace na cyklostezku a pokusíme se získat povolení také 
na rekonstrukci moštárny. 

Marie Janečková 

Zimní evergreeny 

Stejně jako v předcházejících zimních obdobích, tak i letos se z komínů některých 
rodinných domů valí tmavý kouř, který nevěstí nic dobrého. Pamatujte na pravidla 
správného topení – vím, že hodně z vás topí dřevem, je však dostatečně proschlé? Je 
kotel správně seřízen, aby spalování probíhalo dokonale? Pamatujte, že kouřem 
obtěžujete a především ohrožujete zdraví svoje i svých sousedů (někdy i obyvatel 
z druhé strany vesnice). Pokud máte jinou možnost vytápění – plyn nebo elektřinu, 
zkuste vyjednávat se svým dodavatelem o ceně, zjistíte tak, že ani toto vytápění 
nemusí být tak drahé a hlavně nezatěžuje naše životní prostředí.  

A dále prosíme, abyste v zimě neparkovali na místních komunikacích, při ohrnování 
sněhu se stává vaše auto dost významnou překážkou při ohrnování sněhu. 

Marie Janečková 
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Vítání roku 2018, 
 

Zveme Vás  1. ledna 2018 v 16:30
 
hodin  

tentokrát k SOKOLOVNĚ  

na vítání nového roku 2018.  

Uskuteční se i tradiční ohňostroj.  

Nezapomeňte si s sebou vzít hrníčky  

na novoroční přípitek. 

Těší se na Vás rada obce. 

Myslivecké sdružení Rybí pořádá tradiční 

MYSLIVECKÝ PLES  

v sobotu 20. ledna v sále Besedy. Začátek v 19 hodin.  

Hudba VAR. 

Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

Vstupné 70 Kč. 

Srdečně zvou myslivci 

Pohostinství Beseda zve v sobotu 6. ledna    

na 15. ročník  

MEMORIÁLU PETRA KVITY -  MISTROVSTVÍ VE VOLU 

Prezentace 8:00 - 9:00 hod.   

Startovné 100 Kč / osoba, oběd v ceně. 

TJ Rybí a Sportovní komise  

Vás srdečně zvou na 

Sportovní ples, 

který se koná v pátek 12.1.2018  

od 19.00 hodin v Besedě. 

Hraje skupina KopRock. Vstupné 70 Kč. 

Občerstvení, tombola. 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 3. ledna  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v  úterý 2. ledna a také v 
pondělí 29. ledna v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 
- 10:00.            
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  15. ledna ve stejnou dobu. 

MUDr. Machovská oznamuje rodičům, že poradna v Rybí bude 

ve čtvrtek 11. ledna 2018 od 7:30 do 8:30 hod. 

a poté každý sudý týden ve čtvrtek. 

Základní umělecká škola, pobočka Rybí děkuje všem 
milým posluchačům Adventního koncertu za hojnou 
účast a štědrost. Na konto Adventních koncertů bylo 

odesláno 1000 Kč. Velké díky.  

 

Obec Rybí zve všechny děti a rodiče na  
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES  

v sobotu 27. ledna 2018 od 15:00 hodin  
do sálu kulturního domu Beseda.  

Hlavní program s pohádkovými hrami a soutěžemi  
začíná v 16:00 hodin. 

                    Občerstvení pro malé i dospělé je zajištěno. 
 

Vstupné dospělí 20,- Kč 
Vstupné děti 10,- Kč  – slosovatelné 

                                                            Jste srdečně zváni. 
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Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 14 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky) 

o z n a m u j e  : 
1. Volba prezidenta republiky se v obci Rybí uskuteční ve dnech: 
  I. kolo 
   PÁTEK 12. LEDNA 2018  OD  14.00  HODIN   DO  22.00 HODIN      
  SOBOTA     13. LEDNA 2018  OD    8.00  HODIN   DO  14.00 HODIN.   
 
 případné II. kolo 
   PÁTEK 26. LEDNA 2018  OD  14.00  HODIN   DO  22.00 HODIN      
  SOBOTA     27. LEDNA 2018  OD    8.00  HODIN   DO  14.00 HODIN.   

 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 pro voliče s trvalým pobytem v Rybí je 

volební místnost v Základní škole Adolfa Zábranského v Rybí,  Rybí 110. 
 
3. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.  
 
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Bez předložení uvedených dokladů 
nebude voliči hlasování umožněno. 

 
5. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání volby. 
 Ve dnech volby může volič na požádání obdržet hlasovací lístky i ve  volební místnosti. 
 
6. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento 
 průkaz  odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu 
 voličů. 
 
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro zajištění tajnosti 
 hlasování,  jinak mu okrsková volební komise hlasování  neumožní. Starostka  obce 
 určuje  2 zvláštní prostory pro zajištění tajnosti hlasování. 
 
8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý 
 povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.  
 
9. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 

volby prezidenta okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
– prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  

 

 Telefon do volební místnosti: 725 410 413 
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 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od             
1. ledna 2018 takto: 

            Cena v Kč / m
3 

Voda pitná (vodné)                37,08 Kč/ m
3 
(bez DPH)         42,64 (vč. 15% DPH) 

    
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím 
po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem. 

VISAČKA   na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý sudého !!!  týdne) 
 

ŽLUTÝ PYTEL  na vývoz průhledných plastů    zdarma 
  (vývoz poslední čtvrtek v měsíci) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2018 v  hotovosti na obecním úřadu nebo 

na účet obce   č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a každého dalšího psa (téhož majitele)  300 Kč 
 
ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK  V OBECNÍ KNIHOVNĚ: 
 děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
 dospělí 50 Kč. 
 
ZPRAVODAJ zdarma 

všem občanům, jejichž nemovitost je napojena na kanalizaci 
v majetku obce. 

 

Pro rok 2018 je cena stočného stanovena ve výši 5 Kč/m
3
. V obci stanovujeme 

množství spotřebované vody v domácnostech dle směrných čísel roční spotřeby vody, 
kde je uvedeno, že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m

3 

vody/rok. Cena stočného na jednoho obyvatele pro rok 2018 je 175 Kč.              
Dle smlouvy můžete uhradit stočné bezhotovostní formou na účet obce                       
č. 1766493309/0800, jako variabilní symbol uvedete číslo smlouvy, nebo platbu je 
možné uskutečnit složením hotovosti do pokladny na obecním úřadě. Platba je splatná 
k 31. 10. 2018. 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci prosinci rada obce schválila: 
 uzavření dodatku č. 1 SoD ze dne 16. 2. 2017 mezi obcí Rybí a společností V+V 

Saveko se sídlem Záhumenní 1346, Kopřivnice (týká se snížení ceny za opravu 
kanalizační stoky o cca 2.800,- Kč). 

  uzavření veřejnoprávní smlouvy  mezi obcí Rybí a Městem Nový Jičín pro výkon 
přenesené působnosti na úseku přestupků dle předloženého návrhu, a to na 
období od 1.4.2018 do 31.3.2022.   

 uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě mezi obcí Rybí a  společností ČEZ Distribuce se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly (jedná se o krátkodobé připojení pro koncert skupiny 
Limetal dne 17.8. 2018) 

 darovací smlouvy mezi obcí Rybí a  Mysliveckým sdružením Rybí, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na nákup 
krmiva pro lesní zvěř 

 uzavření dohody na ukončení smlouvy o dílo mezi obcí Rybí a firmou JM Stavby 
Morava, s.r.o. se sídlem Rybí 116 ze dne 30. 9. 2017. 

 plán inventur obce Rybí k 31. 12. 2017 
  uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na 

pozemku parc. č. 142/1 k.ú Rybí (stavba plynové přípojky pro RD). 
 uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na 

pozemcích parc. č. 1740/2 a 1742 k.ú Rybí mezi obcí Rybí a společností SmVaK 
a.s. 28. října 1235/169, Ostrava (jedná se rekonstrukci vodovodního řadu směrem 
ke kravínu). 

 závěrečnou zprávu k projektu Občanská poradna se sídlem Sokolovská 9, Nový 
Jičín za rok 2017 (využití dotace obce ve výši 5.000,- Kč na provozní náklady 
poradny). 

 žádost Skautského oddílu Rybí na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
10.022,- Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním letního tábora. 

 uzavření objednávky s Ing. Ladislavem Grófem na provedení Inženýrské činnosti 
vedoucí k podání žádosti o dotaci a administraci dotace a to z programu „Podpory 
obnovy a rozvoje MSK 2018“ (žádost o dotaci na výměnu kotlů v KD Beseda a 
rekonstrukci hlavního elektrického rozvaděče) 

 vyřazení majetku z evidence (PC z roku 2005) 

 

vzala na vědomí: 

 Výroční zprávu ZŠ Adolfa Zábranského Rybí o činnosti a hospodaření školy za 
školní rok 2016/2017. 

 zprávu kulturní komise v roce 2017 
 zprávu sportovní komise v roce 2017 
 předloženou zprávu Moravskoslezského kraje Odboru školství, mládeže a sportu 

o konečné výši finančních prostředků poskytnutých místní základní a mateřské 
škole. 
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Ve středu 13. prosince 2017 se v sále Besedy konalo 17. zasedání zastupitelstva obce, kterého se 
zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 3 občané. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

schvaluje doplnění programu o body:  
Projednání dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 
Projednání dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ 

 

schvaluje  program  17. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 

schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 

schvaluje   návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Pavel Kotek 
    další členové -  Jaromír Marek a Petr Skalka 
     ověřovatelé zápisu – Ludmila Krausová a Jiří Kudělka 
     zapisovatelka -  Jana Marková                                  (12-0-0) 
 

bere na vědomí  usnesení přijaté na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 4.10.2017;      (12-0-0) 
 

bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2017.                      (12-0-0) 
 

bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru za rok 2017.                                 (12-0-0) 
 

bere na vědomí  zprávu o přehledu rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2017.    (12-0-0) 
 

schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2018.                          (12-0-0) 
  

volí do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pro funkční období 2018-2022 paní 
Františku Zábranskou, bytem Rybí.                (12-0-0) 

   

schvaluje prodej pozemku parc. č. 47/5 o velikosti 61 m
2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) paní 
M.V. bytem Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem 
Viskupičem. Zájemce hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, vyhotovením 
GP a náklady spojených s návrhem na vklad.                                             (12-0-0) 

 

schvaluje prodej nově zaměřených pozemků dle GP č. č. 1407-68/2017 ze dne 24.10.2017:  
dílu „g“ z pozemku parc. č. 51/18 o velikosti 55 m

2 
(ost. plocha, komunikace). 

dílu „b“ z pozemku parc. č. 61/1 o velikosti 1 m
2
 (ost. plocha, komunikace)

 

dílu „d“ z pozemku parc. č. 61/2 o velikosti 17 m
2
 (ost. plocha, komunikace)

 

paní J.O. bytem Jablunkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem 
Viskupičem a to ve výši 4.095,-Kč.                               (12-0-0) 
 

schvaluje odkoupení nově zaměřených pozemků od paní J.O. bytem Jablunkov a to: 
„f“ z pozemku parc. č. 51/9 o velikosti 3 m

2
 (zahrada)

 

„a“ z pozemku parc. č. 61/3 o velikosti 22 m
2
 (zahrada)

 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem a to ve výši 
1.625,- Kč. Poplatky spojené s vyhotovením znaleckého posudku, s vyhotovením GP a 
s návrhem na vklad budou hrazeny 50% obec, 50% paní J.O. bytem Jablunkov.             (12-0-0) 
 

revokuje  usnesení č. 228/14/2017                                              (13-0-0) 
 

schvaluje  odkoupení pozemků parc. č. 186/2 k.ú Rybí (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 
150 m

2
 a 186/12 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 58 m

2
 od společnosti SmVaK 

Ostrava se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava – Mariánské Hory. Cena pozemků je stanovena 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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Zprávičky ze školičky 

znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Jitkou Ševčíkovou, Denisovo nám. 2681/1, Opava. 
Poplatek z návrhu na vklad hradí kupující.                                      (13-0-0) 

 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1732/2 (jiná plocha) o výměře 20 m
2 

společnosti SmVaK Ostrava 
se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava – Mariánské Hory za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem zpracovaným Ing. Jitkou Ševčíkovou, Denisovo nám. 2681/1, Opava.  

 Poplatek z návrhu na vklad hradí kupující.                            (13-0-0) 
 

schvaluje  stanovení výše odměn neuvolněným zastupitelům obce Rybí dle přílohy a to od 1. 1. 2018.   
                                                  (13-0-0) 

schvaluje  cenu stočného ve výši 5 Kč/m
3
 pro rok 2018 pro nemovitosti, které jsou napojeny na 

kanalizaci v majetku obce, tzn. 175 Kč/osoba/rok.                            (13-0-0) 
 

schvaluje  Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 mezi obcí Rybí a společnosti 
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice,  703 
00 Ostrava.                                          13-0-0) 

 

schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech příloh a 
souvisejících dokumentů.                                                 (13-0-0) 

 

bere na vědomí  informace starostky.                

Konec roku je zde a jsme na prahu dalšího. Na konci roku mnozí bilancujeme a 
dáváme si předsevzetí do toho nového. Mnozí často poukazují na to méně 
povedené. Já bych však dnes chtěla pouvažovat o tom, co se nám během 
uplynulého školního roku podařilo. 

Určitě se nám podařilo připravit pro děti mnoho zdařilých akcí, jako jsou například návštěvy 
divadelních představení, ekologické besedy, různé tematické besedy, projektová vyučování a 
podobně. 

V uplynulém roce se nám určitě velmi vydařila besídka ke Dni matek, kterou připravovali nejen 
pedagogové, ale z velké části děti samy. Mohly tak ukázat to, co v nich opravdu vězí. Vydařila se nám i 
škola v přírodě, kterou jsme tentokrát strávili na Palkovických hůrkách. Koncem školního roku 
proběhlo i celostátní testování žáků 5. ročníku, do kterého jsme byli jako škola vybráni.  

S radostí mohu konstatovat, že děti naší školy byly úspěšné. Procentuálně dosahovaly 
stejných a v některých případech i lepších výsledků, než byl celostátní průměr. V závěrečné zprávě 
české školní inspekce (která byla velmi obsáhlá), mě zaujala statistika týkající se rozdílů výsledků 
podle velikosti obce školy. Tato uvádí, že výsledky žáků škol v obcích do 5 tisíc obyvatel jsou 
příznivější, než výsledky žáků škol v obcích a městech s 5 – 50 tisíci obyvateli. Je potěšující, že naši 
páťáci dosahovali i lepších výsledků, než uvádí tabulka. 

V novém školním roce se rozběhla práce v rámci projektu „Šablony“, kdy ve škole začaly 
pracovat dva kluby. Čtenářský klub, pro který jsme pořídili spoustu nových knih a pro pohodlí dětí 
sedací vaky. Dále pak Klub zábavné logiky a DH, pro který jsme nakoupili mnoho nových a 
zajímavých deskových her. Myslím si, že návštěvy klubů děti opravdu baví. V neposlední řadě pak se 
pěkně vydařil tradiční Jarmark s vystoupením dětí. I soutěž “ O vánoční hvězdu“ měla vysokou 
úroveň, protože se do ní se zapojilo mnoho dětí a rodičů. K vánoční náladě určitě přispěla sněhová 
nadílka, které jsme si bohužel dlouho neužili. 

Je to jen krátký výčet. Věřím však, že i v následujícím roce 2018 se nám podaří stejně pěkné 
akce, které potěší nejen děti, ale i rodiče. A moje předsevzetí? Přála bych si, aby se nám všem ve 
škole i mimo ni dařilo, abychom byli zdraví, šťastní s pokojení. 

 

Dovolte mi tedy ještě jednou všem dětem, rodičům, mým spolupracovníkům ve škole a všem 
občanům obce Rybí popřát vše nejlepší v novém roce. Hodně úspěchů a pozitivních myšlenek, které 
nám všem pomohou k dobré pohodě v nastávajících dnech roku 2018. 

 

        Mgr. Hana Frydrychová 
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 Krajská stipendia vyplacena 

 
Ve středu dne 20. 12. 2017 byla na naší škole vyplacena první „krajská stipendia“. 

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo celkem 24 žákům 

prvního ročníku dvou preferovaných oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) 

vyplaceno celkem 35 000 Kč. Další stipendia obdrží žáci v měsíci únoru a červnu 2018. 

Příští rok se k preferovaným oborům na naší škole přidají nástrojaři a tesaři. Pro žáky 

9. tříd je to obrovská příležitost, vždyť mohou za čtyři roky studia u nás získat až 44 000 

Kč. Jestli využijete této skvělé možnosti, či nikoliv, je pouze na vás a vašich rodičích. 

Žáci oborů, které nejsou preferované, nemusí být smutní. Již od roku 2012 mají 

možnost dosáhnout na odměny až 5 000 Kč ročně. Od 1. 2. 2018 mohou nejlepší žáci 

2. až 4. ročníku podepsat smlouvu s firmou (např. Varroc, Tatra Trucks, Tatra 

metalurgie, MSV Metal Studénka, Cromodora Wheels) a získat podniková stipendia.  

Je-li pro vás nabídka Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně 

zajímavá, zveme vás na den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 18. ledna 

2018 od 11:00 do 17:00 hodin. Vítáni jste samozřejmě kdykoliv. Více informací 

naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916. Neváhejte, jsme tu pouze pro 

vás.  

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy   

 

http://www.tznj/
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Sběr úsporných zářivek 

Před rokem jsme ve spolupráci se společností        
EKOLAMP nově zřídili místo pro zpětný odběr          
světelných zdrojů. Box je umístěn na chodbě 
obecního úřadu a je určen pro sběr úsporných 
kompaktních zářivek a výbojek.  

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných 

nádob,  

aby nezamořily životní prostředí 

 
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve 
specializované sběrné nádobě, představují 
ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství 
toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na 
skládkách desítky kilogramů.  
 

„Úsporky“ do koše nepatří 
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech 
však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či 
lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let 
a spotřebují až o 90 % méně  elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí 
se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a 
recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla. 
 
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do 
sběrného dvora. 
 
„Při ukládání většího množství úsporných světelných 
zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k 
únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ 
vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší 
koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se 
rtuť může transformovat do organické formy, která je 
obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu. 
 
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami 
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, 
nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých 
sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních 
centrech, na úřadech a v řadě firem.  EKOLAMP 
v současnosti provozuje přes 4200 sběrných míst.  
 
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se 
dovíte na www.ekolamp.cz. 
 

http://www.ekolamp.cz
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15. 12. 2017 

Zveřejňujme účetní závěrky v obchodním rejstříku

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

se závěrem kalendářního roku se 

mnoho obchodních společností a 

subjektů zapsaných v obchodním 

rejstříku dostává do fáze konce 

12 měsíčního účetního období a 

rozvahového dne. 

S tímto se následně pojí vyhotovování 

účetních výkazů a jedna povinnost, 

kterou podle veřejně dostupné sbírky 

listin v obchodním rejstříku mnoho 

obchodních společností neplní. Jedná 

se o zakládání a zveřejňování 

povinných listin do sbírky listin. 

Mohu odkázat na zdroje jako 

www.businessinfo.cz realizovaný 

agenturou CzechTrade s podporou 

Ministerstva průmyslu a obchodu nebo 

nejlépe přímo dále citované zákony. 

Některé povinnosti dle uvedených 

zdrojů si zde popíšeme. 

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických 

osob (dále jen „ZVR“), v ust. 

§ 66 definuje, co vše by mělo být 

obsahem sbírky listin. Ta je v náhledu 

dostupná na stránce 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.  

Mimo jiné jsou obsahem sbírky listin 

dle § 66 písm. c) zjednodušeně řečeno 

výroční zprávy, účetní závěrky, návrhy 

rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty 

a zprávy auditora o ověření účetní 

závěrky. V bližším je vhodné se obrátit 

na znění zákona nebo svého účetního 

nebo daňového poradce. 

Podle ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví (dále jen „ZOÚ“), je 

účetní závěrka tvořena rozvahou, 

výkazem zisku a ztrát a přílohou, 

případně přehledem o peněžních tocích 

a přehledem o změnách vlastního 

kapitálu.  

Z uvedeného tak vyplývá, že účetní 

jednotky mají s určitými výjimkami 

povinnosti zveřejňovat tyto výkazy ve 

sbírce listin veřejného rejstříku. 

ZOÚ definuje v ust. § 21a odst. 9 pro 

malé účetní jednotky a mikro účetní 

jednotky, které nemají povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem, 

úlevy v tom, že nemusejí zveřejňovat 

výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto 

povinnost nestanoví zvláštní právní 

předpis. 

V ostatním je však povinnost 

zveřejňovat zřejmá a zákon stanoví 

lhůty a příslušné sankce za nesplnění. 

Právě na tyto sankce budu dále 

upozorňovat. 

Účetní jednotky, které se zapisují do 

veřejného rejstříku (tedy zejména 

obchodní společnosti jako s.r.o. nebo 

a.s.), zveřejňují účetní závěrku a 

výroční zprávu jejich uložením do 

sbírky listin. 

Lhůty jsou stanoveny do 30 dnů od 

ověření účetní závěrky i výroční 

zprávy auditorem a po schválení k 

tomu příslušným orgánem, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví 

jinak, nejpozději však do 12 měsíců od 

rozvahového dne zveřejňované účetní 

závěrky. 

K tomu pak ZVR v ust. § 72 odst. 1 

doplňuje, že by povinnost měla být 

splněna bez zbytečného odkladu. 

Jak tedy postupovat při zakládání 

do sbírky listin? Listiny se předkládají 

v českém jazyce (lze přidat současně i 

překlad). 

Je nutno zjistit rejstříkový soud pro 

daný subjekt, což lze ověřit na 

www.justice.cz a listiny zaslat 

k příslušné spisové značce, pod kterou 

je subjekt v obchodním rejstříku veden 

(například „C 13889 u Krajského 

soudu v Plzni“). 

Listiny se zakládají elektronicky a 

formát je dle § 22 ZVR a nařízení 

vlády č. 351/2013 Sb. určen jako PDF, 

když dle pokynů Ministerstva 

spravedlnosti každá listina musí tvořit 

jedno samostatné PDF. 

Předání soudu je vhodné učinit 

datovou schránkou. Nemáte-li ji, lze 

využít jiné způsoby (emailem 

s uznávaným elektronickým podpisem, 

na CD spolu s dopisem, ePodatelnou). 

A co může nastat, když povinnosti 

zveřejnění ve sbírce listin 

nesplníme? Podle § 37 a § 37a ZOÚ 

se může jednat o přestupek s hrozbou 

pokuty do výše 3 % hodnoty aktiv 

subjektu celkem. 

Podle ZVR rejstříkový soud společnost 

vyzve k nápravě a může při 

nenapravení uložit pořádkovou pokutu 

do výše 100.000,- Kč. Následně lze 

zahájit řízení o zrušení zapsané osoby 

s likvidací. 

Dále je zde odpovědnost statutárního 

orgánu společnosti, který zvláště podle 

ust. § 106 odst. 2 ZVR zjevně porušuje 

péči řádného hospodáře. 

Závěrem můžeme také v určitých 

případech dovozovat trestní 

odpovědnost za tzv. zkreslování údajů 

o stavu hospodaření a jmění dle § 254 

odst. 2 trestního zákoníku. 

Sankcí tedy dle mého názoru není 

málo. Přesto dnes mnoho obchodních 

společností tyto povinnosti neplní. Je 

třeba upozornit, že se jedná o jiné 

povinnosti, než které mají subjekty 

vůči finančnímu úřadu v souvislosti 

s daňovými předpisy. 
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        Lidské tělo 
     Všechny děti jistě zajímá, jak funguje jejich tělo a různé orgány, které ho tvoří. 
Tato dětská ilustrovaná encyklopedie jim poskytne jasnou odpověď na většinu zvídavých otázek. 
 

     J. Černý – J. Veis     Obrázky z československých dějin 
     Historii svého národa by měl znát každý člověk a tato publikace může znamenitě pomoct jejímu 
poznání. Hravou, ale výstižnou formou přibližuje mladým čtenářům novější dějiny naší vlasti – od 
vzniku republiky v roce 1918 do konce druhé světové války. Seznámí je také se známými osobnostmi, 
například Masaryk, Beneš, Štefánik, Baťa, Čapek, Voskovec a Werich. 
 

     D. Mapleová      Psí záchranářky – Čtyřnohá divoška 
     Saša si už dlouho přeje domácího mazlíčka, ale její mamka říká, že se o něj nebude umět postarat. 
Saša ví, že má tak trochu pravdu, ale snaží se jí dokázat, že se změnila. Dalším problémem je fenka 
Sierra. Saša a její kamarádky se o ni starají v psím klubu, ale ona je neposlušná a ostatní psi se jí bojí. 
Děvčata musí vymyslet, jak tuto situaci vyřešit. 
 

     I. Březinová      Zuby nehty 
     Dvacet strašidelných povídek napsalo deset autorů – členů tvůrčí skupiny Hlava nehlava. Povídky 
jsou určené náctiletým čtenářům, všechny příběhy se odehrávají v současném světě. Sami autoři 
upozorňují, že tato kniha může způsobit nespavost a noční můry. Ale ten, kdo se rád bojí,  bude 
spokojený. 
   
     J. Calonita      Krásky 
     Patnáctiletá Izzie žije jen se svou babičkou v malém městečku a je spokojená. Ale babička 
onemocní, a musí jít do ústavu. Izzie se musí přestěhovat do rodiny bohatého strýce. A tam dochází 
ke střetu s jeho dcerou Mirou, která je rozmazlená a svůj čas tráví se svými kamarádkami 
nakupováním drahého oblečení, večírky a šikanováním spolužáků. Izzie chvíli trvá, než pozná nové 
prostředí, ale pak je královna školy Mira v šoku, není zvyklá, aby se jí někdo postavil. 
 

     J. Lyčková – D. Lyčka     Rybí 1397 – 2017 
    Naše vesnice nepatří mezi největší, ale historii má dost bohatou. Tato kniha nám umožní poznat 
události dávno minulé, ale i ty, na které si mnozí z nás pamatují. Připomeneme si naše slavné rodáky, 
kulturní památky a přírodní zajímavosti obce. Zjistíme, že se Rybí objevilo i v písních, na stránkách 
knih a plátnech obrazů. Jak se vzhled obce měnil, dokládají fotografie. Manželé Lyčkovi nám umožní 
poznat lépe naši obec a uvědomit si, že duší každé obce jsou lidé, kteří v ní žijí. Naši předkové se 
snažili o vesnici starat tak, aby se v ní dobře žilo. Bylo by krásné, kdyby i další generace občanů Rybí 
pokračovaly v jejich stopách. 
 

     J. Kocourek – M. Podhorský    Stará řemesla 
     Více než 450 fotografií a poutavý text nás seznámí se starými řemesly, která nyní známe většinou 
už jen z muzeí. V popisu jednotlivých řemesel se dočtete, jak se řemeslníkům žilo, jaké vážnosti se jim 
dostalo a co potřebovali ke své živnosti. 
 

     P. Jazairiová      Příběhy 
     Kniha známé novinářky a cestovatelky zavádí čtenáře na tři kontinenty: do jihoamerické Kolumbie, 
do Indie a také do dvou evropských velkoměst, Paříže a Říma. Její reportáže jsou kolážemi postřehů, 
útržků rozhovorů, záznamů pořizovaných na místě i ověřených informací. Kniha je provázena 
fotografiemi Jiřího Hůly.  
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 1/2018 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.12.2017 

v počtu  420 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.   

Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

Věrka Šustalová, knihovnice 

     T. Kubátová      Vrabčák 
     Daniel i Julie si ve svých životech prožili zklamání v lásce a bolestné rozchody. Oba jsou zatrpklí a 
opatrní při navazování nových známostí. Setkají se jen proto, že Julie hledá pronájem dílny pro svou 
restaurátorskou práci a Daniel má ve svém domě volný prostor. Jejich zdvořilá komunikace se však 
poznenáhlu mění v něco víc. 
 

     D. Gabaldon      Cizinka 
     Příběh začíná roku 1945 ve Skotsku, kde bývalá vojenská sestřička Claire Randall tráví se svým 
manželem dovolenou. Náhodou se dotkne zvláštního kamene a to ji přesune do osmnáctého století, 
kdy v zemi zuří občanská válka. Román je kombinací dobrodružného a romantického příběhu na 
perfektně vykresleném historickém pozadí. 

 

Koupím náhradní díly na vozy  
Škoda 1000mb, 100, 110, 105, 

120,130... a na motocykly Jawa a 

ČZ. 
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