
2016 
20/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí kopie přílohy k bodu č. 448 usnesení rady obce ze dne 12.9.2016. 

 

Vyřízení žádosti: 

Obecní úřad Rybí zaslal žadateli kopii přílohy k bodu č. 448 usnesení RO dne 12.9.2016. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka správních činností 

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 31.12.2016  

 

 

 

19/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí kopie zápisu z jednání zastupitelstva obce Rybí dne 7.12.2016. 

 

Poskytnutá informace: 

Obecní úřad Rybí zaslal žadateli kopii zápisu ze zasedání ZO ze dne 7.12.2016 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka správních činností 

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 22.12.2016  

 

 

18/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí těchto informací: 

- kopie usnesení rady obce za období 6-11/2016 

- kopie smluv o věcných břemenech k pozemku parc.č. 1705/1 k.ú. Rybí – věcné břemeno (podle 

listiny), věcné břemeno užívání a věcné břemeno zřizování a provozování vedení.  

 

Vyřízení žádosti: 

Obecní úřad Rybí zaslal žadateli kopie usnesení rad obce č. 46/2016 až 50/2016 a dále kopie smluv o 

věcných břemenech zapsaných k pozemku parc.č. 1705/1 k.ú. Rybí. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 14.12.2016 

 

 

17/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí kopií stanovisek, které byly povinnými subjekty podány Policii ČR, 

územnímu odboru Nový Jičín dle přílohy, která se na ně odvolává.  

 

Vyřízení žádosti: 

Obecní úřad Rybí zaslal žadateli kopii vyjádření obce Rybí k účelové komunikaci č.j. OB/565/2016 ze 

dne 21.9.2016 zaslané Policii ČR. 

 

Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 17.10.2016 



16/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatelka požádala o poskytnutí kopií všech dokumentů, které se týkají projednávání platnosti a rozsahu 

pasportu obce Rybí z roku 2006, zejména pak zápisu o schválení nebo vzetí na vědomí zastupitelstvem 

nebo radou obce.  

 

Vyřízení žádosti: 

Obecní úřad Rybí zaslal žadatelce pasport místních komunikací obce Rybí z roku 2006 na CD a zápis 

z  17. zasedání Zastupitelstva obce Rybí ze dne 26.6.2006. 

 

Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce  

Dne: informace byla žadatelce poskytnuta dne 15.9.2016 

 

 

 
15/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací: 

- kopie smlouvy – objednávky dle bodu 403 ze zasedání rady obce z 20.6.2016 mezi Martinem 

Lapčíkem a obcí Rybí.  

 

Vyřízení žádosti: 

Obecní úřad Rybí zaslal žadateli kopii objednávky na výkon technického dozoru investora při 

rekonstrukci budovy sokolovny. 

 

Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 15.9.2016 

 

 

 

 

 

13 a 14/2016 

Předmět žádosti: 

13. Žadatel požádal o kopii pasportu místních komunikací – zajímala jej lokalita kolem jeho RD č.p. 

227 – přístup seshora a přístup odspoda.  

14. Žadatel v další žádosti požádal o kopii výřezu z pasportu místních komunikací a sice jej zajímal úsek 

od obecního úřadu přes nový most, dále pak kolem Holubů až po Velčovské. 

 

Vyřízení žádosti: 

Obecní úřad Rybí zaslal žadateli požadované informace: 

- kopii pasportu místních komunikací – mapový list č. 13 (na tomto mapovém listu je zakreslena 

lokalita okolo RD č.p. 227 a dále je zde zakreslena místní komunikace vedena v pasportu pod č. 

21 c, která vede okolo požadovaných osob uvedených v žádosti.  

 

Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 15.9.2016 

 

 

 



12/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o kopie vyjádření povinného subjektu k jeho oznámením o možném spáchání přestupků 

ze strany vlastníka sousední nemovitosti a jejich příbuzných č.p. 97 J.O., bytem Jablunkov, byla-li 

povinným subjektem vydána na základě žádosti Policie ČR nebo Městského úřadu Nový Jičín, odbor 

správních deliktů. 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byla zaslána kopie vyjádření k žádosti o dělení pozemku parc.č. 55/1 na parc.č. 55/1 a 55/3, 

55/4 č.j. 60/2009 z 6.2.2009. A dále kopie sdělení obce Rybí k přístupu na pozemky parc.č. 267, 55/4, 

55/3, 55/2, 55/1, které požadoval MěÚ Nový Jičín, Mgr. M.Barfajt. Žádné další vyjádření k možným 

spáchání přestupků nebyly poskytovány.   

 

Zpracovala: Marie Janečková, starostka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 15.9.2016  

 

 

11/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o kopii zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Rybí ze dne 7.9.2016. 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byla zaslána kopie zápisu zasedání zastupitelstva obce Rybí ze dne 7.9.2016. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 21.9.2016 

 

 

10/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o kopie usnesení rady obce za období červen – srpen 2016. 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byly zaslány kopie usnesení rad obce za období červen – srpen 2016 v úplném znění. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 7.9.2016  

 

Žadatel dne 9.9.2016 zaslal stížnost proti vyřízení žádosti, kdy v poskytnuté informaci – usnesení z 41. 

zasedání rady obce není u bodu 401 uvedena výše odměny. kterou rada obce schvaluje odměnu ředitelce 

ZŠ Adolfa Zábranského Mgr. Haně Frydrychové. Žadatel se domnívá, že v usnesení rady obce musí být 

uvedena výše plnění Kč. Žádá tímto nadřízený orgán o přezkum. 

 

Dne 9.9.2016 byla zaslána na Krajský úřad Moravskoslezského kraje tato stížnost na přezkum.  

 

Dne 26.9.2016 bylo rozhodnutím Krajského úřadu MSK, odbor právní a organizační, zasláno potvrzení 

postupu obce Rybí k úplnosti usnesení.   

 

 

 



9/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel se dotazoval emailem, jestli došlo v naší obci k narušování veřejného pořádku v souvislosti 

s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, doložitelných protokoly policie za období let 2010-

2015? 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byla odpovězeno, že k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných 

podobných her v naší obci nedochází, protože zde nejsou taková zařízení, která by provozovala loterie 

a jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb. 

 

Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta emailem dne 22.7.2016  

 

 

8 /2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o kopii zápisu ze zastupitelstva obce ze dne 22.6.2016. 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byla zaslána kopie ze zápisu zastupitelstva obce ze dne 22.6.2016. 

 

Zpracovala: Jaroslava Honešová, účetní   

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 8.7.2016  

 

 

7/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí kopií usnesení rady obce za období duben až květen 2016 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byly poskytnuty kopie usnesení rady obce z dubna a května 2016 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka správních činností 

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 14.6.2016  

 

 

6 /2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí kopie zápisu ze zasedání ZO ze dne 13.4.2016 

 

Poskytnutá informace: 

Obecní úřad Rybí zaslal žadateli kopii zápisu ze zasedání ZO ze dne 13.4.2016 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka správních činností 

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 27.4.2016  

 

 



5/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí kopií usnesení rady obce za období únor až březen 2016 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byly poskytnuty kopie usnesení rady obce z února a března 2016 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka správních činností 

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 7.4.2016  

 

 

4/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí těchto informací: 

1) kopii zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.2.2016 

2) kopii darovací smlouvy dle bodu 8) „Projednání poskytnutí finančního daru“ uvedeného v programu 

jednání ZO 17.2.2016 

3) kopie usnesení rady obce za období leden 2016 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byly zaslány kopie dle žádosti (odpovězeno v plném rozsahu) 

 

Zpracovala: Jana Marková, referent správních činností 

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 9.3.2016  

 
 

3/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o informace týkající se příjmů a výdajů v kapitole odpadového hospodářství po 

jednotlivých položkách. 

 

Poskytnutá informace: 

Informace o odpadovém hospodářství v roce 2015 

Výdaje:  

- domovní odpad (popelnice) – 223.780 Kč 

- velkoobjemové kontejnery    – 93.362 Kč 

- tříděný odpad                         – 98.511 Kč 

- bioodpad                                  – 3.349 Kč 

- nebezpečný odpad                   – 2.927 Kč 

 

Příjmy: 

- visačky                                222.240 Kč 

- tříděný odpad – Ekokom     151.551 Kč 

papír,sklo,žel.šrot      15.534 Kč 

nebezpečný odpad       1.748 Kč 

 

Zpracovala: Jaroslava Honešová, účetní obce 

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 16.2.2016 

 



2/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které 

jsou plánovány obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.  

 

Poskytnutá informace: 

Investiční plán obce na rok 2016 

Rekonstrukce budovy sokolovny – celková rekonstrukce budovy sokolovny č.p. 176, rozpočet 29 mil. 

Kč., plánovaný termín započetí projektu v dubnu 2016, výběrové řízení ukončeno   

Opravy místních komunikací – oprava cca 500 m komunikací v rozpočtu 1.800.000 Kč s plánovaným 

termínem započetí projektu v červenci 2016, předpokládaný termín výběrového řízení v květnu 2016 

Oprava hasičské zbrojnice – nátěr střechy hasičské zbrojnice, rozpočet 70.000 Kč, termín započetí 

projektu v červnu 2016, termín výběrového řízení v dubnu 2016 

Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 9.2.2016 

 

 

1/2016 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal  1) o kopii darovací smlouvy mezi Obcí Rybí a Městem Nový Jičín, která byla 

schválena na jednání ZO dne 28.5.2015 na částku 100.000 Kč 

2) Kopie usnesení rady obce, které následovalo po 9.11.2015 až do konce roku 2015 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli bylo zasláno DS dne 21.1.2016 : 

1) Darovací smlouva mezi Obcí Rybí a Městem Nový Jičín, která byla schválena na jednání ZO dne 

28.5.2015 na částku 100.000 Kč 

2) kopie usnesení rady obce 26/2015, 27/2015, 28/2015 

 

Zpracovala : Jana Marková, správní pracovnice 

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 21.1.2016  

    

 


