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1/2018 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací: 

a) přehled příjmů a výdajů odpadového hospodářství za rok 2017 

b) kopii žádosti o dotaci na opravu komunikace na pozemku par.č. 1711/1 

c) kopii rozhodnutí, sdělení o poskytnutí dotace na opravu této komunikace od MSK 

d) informaci o tom, zda bývalá ředitelka ZŠ Mgr. M.T. zaplatila náhradu škody dle rozsudku 

Okresního soudu Nový Jičín a datum, kdy se tak stalo 

e) kopie smluv mezi J.O. a Obcí Rybí o prodeji, odkupu části pozemků 

 

Vyřízení žádosti: 

Obecní úřad Rybí zaslal žadateli požadované informace: 

a) informace o odpadovém hospodářství v roce 2017 
 Výdaje:  

- domovní odpad (popelnice) - 226.329 Kč  

- velkoobjemové kontejnery – 93.796 Kč  

- tříděný odpad - 92.003 Kč  

- biodpad - 1.748 Kč  

- nebezpečný odpad - 6.189 Kč  

příjmy:  

- visačky 212.580 Kč  

- tříděný odpad – Ekokom 132.697 Kč  

papír,sklo,žel.šrot 16.600 Kč  

nebezpečný odpad 2.285 Kč 

 

b) žadateli byla zaslána kopie žádosti o dotaci na opravu komunikace na pozemku parc.č. 1711/1 

c) žadateli byla zaslána kopie sdělení o poskytnutí dotace na opravu komunikace od MSK 

d) Bývalá ředitelka ZŠ Mgr.M.T. zaplatila (doplatila) náhradu škody dle rozsudku Okresního 

soudu Nový Jičín dne 21.2.2017. 

e) žadateli byla zaslána informace, že smlouva mezi J.O. a Obcí Rybí není dosud vyhotovena. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 23.1.2018 

 

 

2/2018 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o kopie všech dokumentů, které povinný subjekt pořídil v rámci jeho kauzy 

s umístěním pevné překážky na účelové komunikaci v Rybím. Zajímala ho veškerá dokumentace 

vedená mezi povinným subjektem s orgány státní správy, s orgány činnými v trestním řízení jakožto i 

s vlastníkem sporné části účelové komunikace J.O., bytem Jablunkov. 

 

Žadatel podal stížnost  proti nečinnosti při poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byla zaslána kopie dokumentu (podání podnětu k přestupkovému řízení ve věci omezení 

obecného užívání veřejně přístupné komunikace v obci Rybí) zaslaného MěÚ Nový Jičín, odboru 

správních činností. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 6.2.2018  



 

3/2018 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o upřesnění výdajů v položce rozpočtu za rok 2017 „Výdaje Místní komunikace 

470.000 Kč a Oprava kanalizace 280.000 Kč. Zajímalo ho upřesnění a rozepsání na jednotlivé 

položky, za co byly částky vynaloženy. 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byla zaslána kopie 17 stran rozpočtu stavby. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 6.2.2018  

 

 

4/2018 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o kopii výřezu z pasportu kanalizace. 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byla zaslána kopie výřezu mapy z pasportu kanalizací. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 6.2.2018  

 

 

5/2018 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o kopii zápisu rady obce nebo zápisu o šetření (i jiného dokumentu) v ZŠ Adolfa 

Zábranského podle žádosti z 7.12.2017 – problému s ohlašováním dětí na jiné školy. 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byla zaslána kopie ze zápisu 74. rady obce ze dne 18.12.2017. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 6.2.2018.  

 

 

6/2018 

Žadatel požádal o kopii zápisu ze zastupitelstva obce ze dne 21.2.2018. 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli bylo zaslána kopie ze zápisu zastupitelstva obce ze dne 21.2.2018. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 7.3.2018.  

 

 

7/2018 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí informace stran prodeje pozemků mezi povinným subjektem a J.O. 

(kopie geometrického plánu, kopie nabývacích titulů a znaleckého posudku.) 

 



Poskytnutá informace: 

Žadateli byly zaslány kopie geometrického plánu, nabývacích titulů a znaleckého posudku 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 28.5.2018 

 

 

8/2018 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o kopii zápisu ze zastupitelstva obce ze dne 30.5.2018. 

 

Poskytnutá informace: 

Žadateli byla zaslána kopie ze zápisu zastupitelstva obce ze dne 30.5.2018. 

 

Zpracovala: Jana Marková, referentka  

Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 15.6.2018.  

 

 

9/2018 

Předmět žádosti: 

Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací: 

1. Vlastní vaše obec les 

2. V případě, že ano – zajišťujete péči o les a související práce dodavatelsky nebo vlastními 

pracovníky 

3. V případě vlastních pracovníků – do jaké platové třídy jsou zařazení a jaké je zařazení dle 

katalogu prací ve veřejných službách a správě 

4. Jakým způsobem zajišťujete péči o vzhled obce a veřejnou zeleň (par.3745) a komunální 

služby (par.3639)- dodavatelsky nebo zaměstnanci 

5. Pokud zaměstnanci – využíváte možnost zaměstnávat uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu 

práce (VPP) 

6. V případě zaměstnanců – v jaké platové třídě jsou zařazeni a jejich zařazení dle katalogu prací 

ve veřejných službách a správě 

7. Celková vynaložená částka rozpočtu obce na mzdy na par. 3745 a par. 3639 za rok 2017 včetně 

povinných odvodů. 

 

Poskytnutá informace: 

Na základě žádosti byly poskytnuty následující informace: 

1. Naše obec vlastní les 

2. Péči o les zajišťujeme dodavatelsky i vlastními pracovníky 

3. Pracovníci jsou zařazeni do 6.platové třídy dle katalogu prací 

4. Péči o vzhled obce zajišťujeme svými zaměstnanci 

5. Využíváme rovněž zaměstnávat uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce  

6. Zaměstnanci na VPP nejsou zařazeni dle katalogu prací, máme pro ně vnitřní předpis. 

7. Mzdy zařazujeme ne par. 3639 (ne na 3745), celkové mzdy činí cca 1.330.000,- Kč. Jsou to 

mzdy stálých pracovníků i pracovníků na VPP, kteří se během roku střídají. 

Nelze z toho určit kolik je na veřejnou zeleň a kolik je na les, protože pracovníci konají 

různorodou činnost po obci (jsou zároveň  zedníci, údržbáři, topiči, dělníci na čištění obce a 

vykonávají spoustu dalších činností) 

 

Zpracovala: Jaroslava Honešová, účetní obce 

Dne: informace byla žadateli poskytnuta emailem dne 14.8.2018 

 


