
  

XXV. ročník  

KVĚTEN 2017 

Fotografie jsou 

pořízené z  

webové kamery 

umístěné na  

Kocmínku.  

Horní je pořízena 

21.4.2017  

a druhá 

24.4.2017. 
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Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

 

 Karel  Křížek   89  let 

 Karla  Kelnarová  87  let 

 Božena Janáčková  85  let 

 Petr  Holub   80  let 

 Cecilie Kvitová   80  let 

 Jan  Hyvnar   65  let 

 Štefánia Kovářová  65  let 

 Miroslav Krpec   60  let 

 Jaroslava  Veřmiřovská 60  let 

 Bohuslava Rohelová  60  let 

Turistický oddíl TJ Rybí má volná místa na zájezd na Velkou Raču, který se koná    

17. června 2017. 

Účastníci zájezdu se můžou vypravit na 20 km dlouhou túru po trase: Velká Rača, 

Kykula, Skalité nebo navštívit turistické středisko Snowparadise Velká Rača   

(bobová dráha) a zhlédnout Slovenský orloj ve Staré Bystrici.  

 
Cena zájezdu je  200 Kč pro členy TJ Rybí 
   220 Kč pro ostatní 
 
Přihlásit se a zaplatit zájezd můžete do 17. května 2017 u Jiřího Honeše  
          (tel. 607 727 579) 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Poděkování za pomoc při jarním úklidu obce 

Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli při úklidu chodníků a komunikací v naší obci.  

Hezké májové dny přeje Marie Janečková 

Kompostéry do zahrad 

Již více než půl roku máme společně s Dobrovolným svazkem obcí Povodí Sedlnice 

podanou žádost o kompostéry do zahrad. Dodnes neznáme výsledek. Víme jen, že 

projekt získal potřebné body, aby byl schválený. Zdá se, že ministerští úředníci zkoušejí 

naši trpělivost. 

Domovní čistírny odpadních vod -  

dotační program Ministerstva životního prostředí 

 
Do programu výstavby domovních čistíren se do konce měsíce dubna přihlásilo 170 

majitelů nemovitostí. Tím byla splněna podmínka, že touto dotací bude pokryta 

minimálně  1/3 obce.  

S dalšími cca sto nemovitostmi, které již svoji odpadní vodu čistí v souladu s platnou 

legislativou jsme tak na dobré cestě, jak konečně dosáhnout pročištění vody v rybských 

tocích.  

Děkuju všem nově přihlášeným za vstřícnost a pochopení. 

Marie Janečková 

Výsledky deratizace 

V měsíci dubnu proběhla opět po čase deratizace kanalizace v naší obci. Bohužel podle 

dosažených výsledků se doposud nepodařilo množství potkanů výrazně snížit. Jejich 

výskyt v kanalizaci i nadále přesahuje hranici 60%. A to je po dvou letech hubení 

opravdu hodně.  

Zamyslete se proto nad tím, co do kanalizace pouštíte, co vyhazujete kolem břehů 

potoků. Možná, že i právě díky vám se potkanům v naší obci pořád dobře daří. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Vítání jara (druhý pokus) 

 

Přijďte oslavit příchod jara v neděli 7. května od 15:00 hodin k lesní chatě 

(bývalé pionýrské).  

Tentokrát máme pro vás připravené jarní hry i občerstvení (špekáčky si vezměte 

z domu), písničky u kytary.  

Zkrátka pojďte si užít nedělní odpoledne do přírody.   

Dobrovolný finanční příspěvek bude věnován na rekonstrukci Věžičky 

Zvou členové spolku Věžička 

CYKLOVÝLET PO STOPÁCH LETECKÉ BITVY Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

 

Na třetí adventní neděli 17.12.1944 se nad severní částí Moravy odehrála největší 

letecká bitva nad naším územím. Toho dne odstartovalo ze základen na jihu Itálie                  

527 amerických bombardérů s doprovodem 300 stíhačů s cílem bombardovat německé 

rafinerie syntetického benzínu na území dnešního Polska. Trasa jejich letu vedla přes 

Moravu. V blízkosti Olomouce byly okolo poledne americké bombardéry napadeny asi 

100 člennou formací německých stíhačů. Nastala krvavá bitva, která stála velké 

materiální ztráty i mnoho lidských životů. Přestože ohnisko bitvy bylo nad Hanou, 

letecké boje se odehrávaly i nad naší obcí. Ještě mezi námi žijí pamětníci, kteří tyto 

boje v Rybím sledovali. Na území Novojičínska bylo sestřeleno asi 15 - převážně 

německých letadel.  
 

V neděli 7.5.2017 pořádá turistický oddíl cyklovýlet, na kterém chceme navštívit 

místa spojená s touto bitvou. Především letecké muzeum v Suchdole nad Odrou, které 

shromažďuje zbytky sestřelených letadel, fotografie a informace o pilotech těchto 

letadel. Chceme také navštívit místa, kde byla letadla sestřelena. Pojedeme po trase: 

Rybí, Libhošť, Suchdol nad Odrou, Mankovice, Vražné, Jeseník nad Odrou, Bernartice 

nad Odrou, Rybí. Délka trasy asi 50 km může být upravena podle počasí a podle 

zdatnosti zúčastněných. 

Sraz bude v 11.00 hodin u sokolovny.  

Zveme Vás na vyjížďku, která je zajímavým připomenutím 72. výročí osvobození naší 

vlasti spojeneckými armádami i hezkou projížďkou jarním Poodřím.  

Jirka Honeš 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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KLUB ŽEN  zve své členky ve středu 3. května v 17:00 hod. do přísálí Besedy.  

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v úterý  9. května v konzultační místnosti   
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  22. května       
ve stejnou dobu. 

 

Základní umělecká škola Zd. Buriana - pobočka Rybí 

zve nové zájemce o hru na hudební nástroj . 

Přijímací řízení proběhne v budově ZŠ Rybí od 2. května do 24. května  

každé  Po, Út, St od 15:00 - 17:00 hod.  

Bližší informace u vedoucí pobočky p. Vyvialové 603 312 453. 

Srdečně zveme všechny maminky,    

babičky, prababičky                           

a tetičky  

v úterý 23. května v 15:30 hod.  
do mateřské školy na besídku  

ke  DNI MATEK. 

Upozorňujeme na změnu termínu konání FishFestu .  

Kapely se Vám představí v sobotu 3.6.2017 od 14.30 Na hřišti v Rybí. 

Pozvánka bude uveřejněna v příštím Zpravodaji. 

Kulturní komise 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2017/2018 proběhne ve čtvrtek 4. května 2017 

 od 10 do 16 hodin v mateřské škole. 
 

 K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, doklad o bydlišti 
(občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce), vyplněnou 
„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, která bude 
potvrzena lékařem o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte 

a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví. 

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 
dítě, jež do 31. srpna 2017 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, které mateřskou 
školu již navštěvují. 

 „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si rodiče nebo zákonní zástupci mohou 
vyzvednout v mateřské škole nebo na stránkách MŠ  -  www.msrybi.estranky.cz 

 

Vzhledem k tomu, že se v MŠ vyskytly neštovice, nemusí rodiče nebo zákonní zástupci 
k zápisu do MŠ přijít s dítětem, ale mohou jen doručit vyplněnou " Žádost o přijetí 
dítěte". 
 

Návštěvu a prohlídku MŠ mohou děti a rodiče v červnu spojit s informační schůzkou 
nově přijatých dětí. 

 

Kulturní komise pořádá v sobotu 13. května zájezd do historického města Opava.    

Odpoledne navštívíme nedaleký zámek Raduň. 
 

Časový plán zájezdu   
Rybí   7:45 (pojede se ze zastávky Fojtství i Horní ) 
Opava  8:45 
Prohlídka města Opava 9:00 - 10:30 
Volný program     10:30 –13:15      možnosti  - výstup na věž Hláska,   
         návštěva obchodního domu Breda,   
                 soukromá prohlídka Konkatedrály, oběd 
Odjezd na zámek Raduň       13:15 
Prohlídka zámku             14:15 
Odjezd domů            16:30 
 

Zatím jsou ještě volná místa.  
Zájemci přihlaste se na OÚ  nebo na tel. 556 760 181 do 5. května 2017 

 
Cena : dospělí 200 Kč, děti a studenti do 18 let 150 Kč. 
V ceně : doprava, prohlídka města s průvodcem, vstupenka do zámku Raduň. 
 

Zájezd je nutné zaplatit do 5. května 2017. 

http://www.msrybi.estranky.cz
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Májové dny se rychle přiblížily a blíží se i soutěže našich cvičenců. 

Začínáme v pátek 12.5.-13.5.2017 v Mošnově tradičním víkendem mládeže. 

Vítězové v regionálních kategoriích postupují do krajských a následně do 

republikových kol. 

20.5.2017-sobota   krajský atletický čtyřboj ve Stonavě. 

27.5.2017-sobota   republikový atletický čtyřboj v Třebíči. 

  3.6.2017-sobota   krajská Medvědí stezka v Kunčicích pod Ondřejníkem 

16.6.-18.6.2017 - pátek-neděle republiková Medvědí stezka v Kletečné u 

Humpolce. 

O těchto žákovských soutěžích vás budou rádi informovat vaši cvičitelé Liba, Barča, 

Katka a Zdeněk. 

  

Dospěláci začínají turnajem ve volejbalu v  sobotu 27.5.2017 v Bílovci, republikové 

kolo proběhne v sobotu 2.9.2017 v Dřevěnici.  V pátek 9.6.2017 v Bartošovicích 

bude probíhat regionální kolo v Molkkách, Kubbe a Woodballu, republikové klání 

bude  6.10. - 8.10.2017 v Mušově.  

  

Všem přejeme na těchto soutěžích krásné počasí, hodně úspěchu a držíme palce. 

                                                                                                                             Liba 

 

Upozorňuji cvičenky, které mají zájem o cvičení na bosu, na změnu místa cvičení. 

Od 23.5.2017 začneme cvičit v Závišicích,  

v budově BOWLINGU každé úterý a čtvrtek od 18:30 - 19:30 hod. 

Bohužel jsem v současné době v Rybí nenašla vhodné prostory pro toto cvičení. 

Doufám, že tato změna Vás od cvičení neodradí.  

Opět je nutné se objednávat na tel. 732 844 013. 

                                                                                    Na vaši účast se těší  
                                                                                                               Lidka 

 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html


10 

Ze zasedání rady obce  
 

V měsíci dubnu rada obce schválila: 

 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby zemní 
přípojky mezi obcí Rybí a společnosti Arpex Morava s.r.o. se sídlem Teslova 873/2 
Ostrava-Přívoz 

 poskytnutí finančního daru na školní akademii ve výši 3.000,- Kč ZŠ Tyršova Nový Jičín u 
příležitosti 130. výročí založení školy a 30. výročí výuky cizích jazyků 

 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy v Rybí za rok 2016  
 výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rybí za rok 2016  
 převod zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 116.380,55 Kč do rezervního fondu MŠ 
 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Adolfa Zábranského Rybí za rok 

2016.  
 výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Adolfa Zábranského Rybí za rok 2016  
 převod zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 41.399,86 Kč do rezervního fondu MŠ. 
 pořízení tiskárny SHARP MX-2614N od firmy Sharp centrum Ostrava se sídlem 

Chocholouškova, Ostrava za celkovou nabídkovou cenu 60.000,- Kč včetně DPH. 
 
rada vzala na vědomí: 
 informaci o výsledcích deratizace provedené firmou Deratizace4you (65% výskyt 

hlodavců v kanalizaci) 
 informaci o nevyhovění žádosti o získání podpory z Programu obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje 2017 na rekonstrukci komunikace na pozemku parc. č. 1711/1  
 informaci o vývoji zajištění ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové osobní dopravě 

– oblast Novojičínsko východ, kterou zajišťuje odbor dopravy Moravskoslezského kraje.  
 že při přezkoumání Krajského úřadu MSK (odboru kontroly) hospodaření obce Rybí za 

rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

rada neschválila: 
 podporu výměny kotlů na tuhá paliva z rozpočtu obce Rybí. Důvodem je plošná 

plynofikace obce, kdy v RD jsou umístěny kotly na plynná paliva, je proto logické raději 
podpořit výměnu starých plynových kotlů za nové – úspornější. 

 
rada doporučuje zastupitelstvu  ke schválení: 
 uzavření rámcové úvěrové smlouvy č. 10058/17/LCD s Českou spořitelnou a.s. 

Olbrachtova 1929/62 Praha 4 

 zapojení subjektu ZŠ AZ Rybí do projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu IROP, Výzva zprostředkujícího subjektu ITI: INFRASTRUKTURA PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI  

 realizaci projektu, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu IROP, Výzva zprostředkujícího subjektu 
ITI: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLY – INTEGROVANÉ 
PROJEKTY ITI 

 přijetí dotace, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu IROP, Výzva zprostředkujícího subjektu ITI: INFRASTRUKTURA 
PRO VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 
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schvaluje  program  14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 
schvaluje   návrhovou komisi ve složení -  předseda  Jiří Kudělka 

  další členové -  Miroslav Šimíček a Ludmila Krausová 
   ověřovatelé zápisu – Zdeněk Heralt a Petr Pochyla 
   zapisovatelka - Jana Marková            

   
bere na vědomí  usnesení přijaté na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 15.2.2017;  
             
schvaluje  uzavření rámcové úvěrové smlouvy č. 10058/17/LCD mezi obcí Rybí a Českou spořitelnou 
a.s. Olbrachtova 1929/62 Praha 4.             
     
schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 mezi Obcí Rybí a společností 
Stamont – pozemní stavitelství s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice - Ostrava. 
 
schvaluje  
1.  zapojení subjektu ZŠ AZ Rybí do projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu IROP, Výzva zprostředkujícího subjektu ITI: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI  
2. realizaci projektu, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu IROP, Výzva zprostředkujícího subjektu ITI: INFRASTRUKTURA PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 
3. přijetí dotace, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu IROP, Výzva zprostředkujícího subjektu ITI: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 
  
bere na vědomí  informace o povolení stavby chodníkových těles v obci Rybí 
 
schvaluje  odkoupení pozemku parc. č. 1684/1 k.ú Rybí (ostatní plocha) o výměře 910 m

2 
od paní   

M. H., bytem Sedlnice  Cena stanovena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem 
se sídlem firmy Vlčovice je stanovena ve výši 63.700,- Kč. Poplatky za úhradu znaleckého posudku a 
poplatky spojené s návrhem na vklad hradí obec.  
 
schvaluje  odkoupení pozemku parc. č. 1414/8 (ostatní plocha, jiná plocha) k.ú. Rybí o výměře      
234 m

2
 od pana Ing. J. P. bytem Rybí , Mgr. V.H. bytem Štramberk od paní N.J. bytem Rybí  a od paní 

M.F. bytem Frenštát pod Radhoštěm. Cena stanovena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. 
Ivanem Viskupičem se sídlem firmy Vlčovice je stanovena ve výši 16.380,- Kč. Poplatky za úhradu 
znaleckého posudku a poplatky spojené s návrhem na vklad hradí obec. 
 
 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

V úterý 25. dubna 2017 se v sále Besedy konalo 14. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 8 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html


12 

 

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 znaleckým 
posudkem zpracovaným Ing. Jitkou Ševčíkovou, Denisovo nám. 2681/1, Opava. Cena pozemků je 
stanovena na 15.672,- Kč.  
Zároveň prodá Obec Rybí společnosti SmVaK Ostrava se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava – 
Mariánské Hory pozemek parc. č. 1732/2 (jiná plocha) o výměře 20 m

2 
opět za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Jitkou Ševčíkovou, Denisovo nám. 2681/1, Opava. Cena 
pozemku je stanovena na 1.292,- Kč. 
 
schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a ZO ČZS Rybí se sídlem Rybí čp. 403, jejímž 
předmětem je darování nemovitého majetku pozemku parc. stavební č. st. 322 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 74 m2, jehož součástí je dům čp. 403 – moštárna a dále pozemku parc. č. 87/1 
(zahrada) o výměře 301 m

2
. 

 
bere na vědomí  Rozpočtový výhled 2018 -2021 (Střednědobý výhled rozpočtu) Sdružení Povodí 
Sedlnice se sídlem Závišice 115. 
 
bere na vědomí  Rozpočtový výhled 2017-2018 (Střednědobý výhled rozpočtu) DSO Sompo 2016 
se sídlem Životice u Nového Jičína čp. 194. 
 
bere na vědomí  rozpočet na rok 2017 DSO Sompo 2016 Životice u Nového Jičína čp. 194 
 
bere na vědomí informace starostky. 

          Několik myšlenek z dopisu náměstka pro marketing a IT spotřebního družstva Jednota  
Ing. Petra Jankaniče. 
                                                                                          
      Prodejna COOP oznamuje, že v soutěži prodejen družstva nezávislými profesionály se stal 
kolektiv prodejny v Rybím pod vedením vedoucí prodejny Andrey Hanzlíkové „skokanem 
roku“, tedy kolektivem, u kterého byl zaznamenán největší posun dopředu v profesionalitě a 
úrovni poskytovaných služeb z hlediska přístupu pracovníků.  
Zaznamenáváme zvyšování návštěvnosti prodejny, kladné ohlasy zákazníků, růst tržeb, 
zkrátka vypadá to na nástup lepších časů do prodejny 701 Rybí.  Také nástup nových služeb 
jako je lékárna, nyní i nově služba Složenka začínají hrát pozitivní úlohu. 
     Je nám ctí touto cestou poděkovat všem občanům za to, že zájem o služby naší prodejny 
velmi intenzivně roste. Všechny výše uvedené skutečnosti vedou k tomu, že bylo rozhodnuto o 
urychlení termínu remodelingu prodejny na moderní, klimatizovanou, nově vybavenou, 
prodejnu hodnou označení Prodejna 21. století a to ještě v letošním roce. Osobně si přeji, aby 
se proměna uskutečnila co nejdříve, aby i občané Rybího poznali, že i ryze česká firma, za 
kterou se Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně považuje, dokáže i v obcích proměnit 
nakupování v příjemný zážitek, pohodlí a spolu s profesionálními pracovníky, také spokojenost 
Vás všech.  
    Věřím, že období provádění remodelingu nebude dlouhé a zdárně jej všichni přečkáme a po 

znovuotevření dál zkvalitníme své služby a zvýšíme kvalitu života všem občanům obce. 

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

     R. Anděrová – I. Hanzlíková   V našem lese 
     V této knížce se děti zajímavou formou seznámí s různými druhy lesů, budou stopovat jejich zvířecí 
obyvatele a prozkoumávat rostliny a živočichy. Poznají také, jak se les mění v průběhu roku. 

 
H. Klimek       Mezi námi hradními strašidly 

     Bílá paní ze zříceniny hradu Skála představuje ve volném vyprávění nejprve sebe a pak celou řadu 
kolegyň a dalších přízraků, strašidel a tajemných jevů z českých a moravských hradů, zámků a tvrzí. 
Dostaneme se do tajemné pohádkové říše a zažijeme mnoho zábavy i poučení. 
 

     V. Válková     Král Karel IV. – Osudový turnaj 
     Báře se naskytne úžasná příležitost setkat se znovu s Karlem IV. Pro ni od posledního setkání uběhlo 
pár týdnů, ale pro Karla dvacet let. Již se pyšní dvěma královskými korunami a usiluje o korunu císařskou. 
A protože stále miluje turnaje, a jako král nesmí se svým životem riskovat, tak se jich účastní na zapřenou. 
Ale jeden z turnajů se mu málem stal osudným … 
 

     J. Preller      Hororové příběhy - Křič! Křič! Křič! 
     Tato hororová kniha je určena čtenářům ve věku 9 – 13 let. Seznámí se se Samantou Carverovou, 
obyčejnou holkou s neobyčejným lístkem v kapse. Ten lístek ji pošle i s novým přítelem Andym na velice 
zvláštní jízdu – takovou, že oba budou křičet a chtít ještě. 
 

     J.Flanagan     Bratrstvo – Umrlčí tváře 
     Volavky zastihne na moři strašlivá bouře a zažene jejich loď daleko na západ. Při svém putování 
zachrání dvě domorodé děti ze spárů velkého medvěda a tím získají vděčnost a přátelství místního 
domorodého kmene. Je to šestá kniha napínavé série Bratrstvo.  
 
     D. Fajkoš      Kapitoly z historek kol Moravské brány 
     Máme s Kelty genetickou příbuznost, a pokud ano, kolik keltské krve nám koluje v žilách? Nejen na tuto 
otázku odpoví výpravná publikace, zaměřená na významné období historie Moravy a Slezska. Předností 
publikace je zasazení všech událostí do širších souvislostí celoevropských nebo dokonce celosvětových. 
Celá kniha obsahuje bohaté grafické zpracování, které informace podává přitažlivou obrazovou formou. 
 
     M. Zahradníková     Postel, hospoda, kostel 
     Není kněz jako kněz – Zbygniew Czendlik je toho skvělým důkazem. Proč se mu nelíbilo ve Vatikánu? 
K čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější? Tato kniha vám odpoví na mnoho podobných 
otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, život 
i Boha. 
 

     V. Javořická     Poslední ratolest 
     Vojtěška je jedinou dcerou statkáře Peřiny. Ten ale umírá velmi mladý, a tak se Vojtěška s matkou 
dostávají do svízelné situace. Jedině výhodný sňatek může zachránit upadající grunt. Vojtěška je 
zamilovaná do hezkého mládence, ale matka ji přivádí ženicha, který má peníze a umí na statku pracovat. 
Ale ukáže se, že to není dobrý člověk a obě ženy prožívají těžké chvíle. 
 

     I. Fuchsová     Co žena nikdy neřekne a muž nikdy neudělá 
     Další kniha oblíbené autorky, která náměty svých povídek nachází v běžném životě kolem sebe. 
Hlavním tématem, jsou opět vztahy mezi muži a ženami. 
 
     V. Vondruška     Letopisy královské komory IV. 
     Královský písař Jiří Adam z Dobronína opět řeší vraždy. V prvním případě hrají důležitou roli české 
korunovační klenoty. Druhý případ se odehrává v lázních a je zavražděna hesenská princezna. Jiří Adam 
se svými pomocníky musí bojovat i proti složitým politickým intrikám. 
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Nemovitosti (převody, daně, zástavy a ručení)

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

tentokrát se v právním příspěvku 

zaměříme na nemovité věci a dispozice 

s nimi.  

Úvodem mohu zmínit, že občanský 

zákoník od roku 2014 definuje v ust. § 

489 věc jako „vše, co je rozdílné od 

osoby a slouží potřebě lidí.“ Jedno 

z dělení, které zákon užívá a ve 

společnosti je velmi známé, je na věci 

movité a nemovité. Podle ust. § 498 

občanského zákoníku „nemovité věci 

jsou pozemky a podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením, jakož 

i věcná práva k nim, a práva, která za 

nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-

li jiný právní předpis, že určitá věc 

není součástí pozemku, a nelze-li 

takovou věc přenést z místa na místo 

bez porušení její podstaty, je i tato věc 

nemovitá. Veškeré další věci jsou 

movité.“ 

Po této složité definici nemovitých věcí 

se podívejme na některé aspekty jejich 

převodu, darování, zastavování. 

Při převodech nemovitostí klienty 

upozorňuji, že je velkým rozdílem 

mezi daní z nabytí nemovitostí, daní 

z nemovitostí a daní z příjmů. Přitom 

se všechny mohou aplikovat na Vaši 

nemovitost. Zjednodušeně mohu 

srovnat takto: 

Daň z nemovitosti – jedná se o daň, 

kterou poplatník platí každoročně 

z titulu vlastnictví nemovitosti. Neváže 

se na převod, ale vlastnictví samotné. 

Rozhodný je stav k 1. 1. daného roku. 

Daňové přiznání je nutno podat do 31. 

1. následujícího roku, pokud došlo ke 

změně rozhodných okolností 

(například nákup nové nemovitosti). 

Základní termín splatnosti daně do 

částky 5.000,- Kč je 31. 5. po podání 

daňového přiznání. 

Daň z nabytí – dříve označovaná jako 

daň z převodu nemovitostí. 

Poplatníkem je nově vždy nabyvatel, 

tedy kupující. Tuto daň tedy platíme 

nejčastěji při koupi a prodeji 

nemovitostí. Sazba daně činí 4 %. 

Daňové přiznání se podává nikoliv 

jednou za rok, ale do konce třetího 

kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž byl v 

katastru nemovitostí proveden vklad. 

V této lhůtě je potřeba daň také 

zaplatit. 

Daň z příjmů – tato daň se projevuje 

také při koupi a prodeji nemovitosti na 

straně prodávajícího, avšak velmi často 

dochází k osvobození ze zákona 

(například prodávající měl v jednotce 

bydliště po dobu kratší než 2 roky a 

současně získané finanční prostředky 

použije na uspokojení bytové potřeby 

nebo prodávající je vlastníkem 

nemovitosti po dobu alespoň 5 let 

s určitými výjimkami). 

Daň dědická a darovací – tyto daně 

již nejsou upraveny v samostatných 

zákonech, ale jsou zahrnuty v rámci 

daně z příjmů. Veškeré bezúplatné 

příjmy z dědictví jsou dle ust. § 4a 

zákona o daních z příjmů osvobozeny. 

V rámci dědického řízení však 

zaplatíme odměnu notáři. U darování 

neplatí generální osvobození, ale i zde 

nalezneme mnohá osvobození 

(například bezúplatné příjmy od 

příbuzného v linii přímé a v linii 

vedlejší, pokud jde o sourozence, 

strýce, tetu, synovce nebo neteř, 

manžela, manžela dítěte, dítěte 

manžela, rodiče manžela nebo manžela 

rodičů). Tyto příjmy jsou zahrnuty 

podle ust. § 10 jako tzv. ostatní příjmy. 

Při prodeji či koupi nemovitosti proto 

doporučuji myslet na všechny tyto 

daňové souvislosti a případně je 

konzultovat s právním nebo daňovým 

poradcem, a to již před samotným 

podpisem smlouvy a převodem. 

S pozemky se také váže problematika 

inženýrských sítí (zejména vodovody, 

kanalizace, energetické či jiné vedení). 

Podle zákona se jedná o samostatné 

věci a nejsou tak součástí pozemku. 

V případě koupě a prodeje pozemku 

tedy dávejme velký pozor, zda se na 

něm nacházejí nějaké inženýrské sítě. 

Pakliže ano, je důležité výslovně 

převést také vlastnické právo k těmto 

sítím. Doporučuji takovou doložku 

zakomponovat již do smlouvy o 

převodu vlastnictví k pozemku. 

Prodávající má také při převodu 

vlastnického práva povinnosti ve 

vztahu k průkazu energetické 

náročnosti budovy a v případě prodeje 

bytu také opatřujeme potvrzení 

správce domu o bezdlužnosti. 

S nemovitostmi se pojí půjčky a úvěry 

pro účely jejich pořízení, oprav, 

vybavení. Zde je důležité si uvědomit, 

že poskytneme-li nemovitost bance tzv. 

do zástavy, pak až do splacení dluhu 

hrozí, že banka zajistí prodej 

nemovitosti a o tuto přijdeme. 

Obdobně zaručím-li se písemně 

věřiteli za dluh dlužníka (například 

blízkému kamarádovi za úvěr v bance), 

pak nezaplatí-li tento kamarád svůj 

dluh, budu jako ručitel povinen bance 

úvěr splatit. Takové ručení běžně trvá 

mnoho let a zatěžuje ručitele neustálou 

skrytou hrozbou. Důkladně tedy 

doporučuji zvážit, zda zástava či ručení 

je vhodná a neovlivní Vás při úkonech 

v blízké budoucnosti. 
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Prodejce Josef Milota oznamuje, že 

každé úterý a čtvrtek od 9.00 do 16:00 hod.  

bude před Fojtstvím prodávat 

ovoce, zeleninu, bylinky,  

muškáty, kytky,  

přísadby do zahrádky, na hroby atd.  
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Zprávičky ze školičky 

 

    Duben – ještě tam budem… Aprílové počasí nás provází téměř 
celý měsíc, ale nám ve škole to dobrou náladu nekazí. Nejprve jsme vynesli Zimu ze vsi, ve 
školní družině upletli tatary s paní starostkou a pak oslavili Velikonoce. V úterý 11. dubna 
jsme se byli s dětmi podívat v Záchranné stanici v Bartošovicích. Ve čtvrtek 20. dubna nás 
reprezentovaly děti na pěvecké soutěži „Lubinský zpěváček“. Stejně jako loni přivezly 
diplomy. Tentokrát 1. místo pro Patricii Kvitovou ze 4. ročníku a 3. místo pro Kateřinu 
Bajerovou z 5. ročníku. Gratulujeme… 

V pátek 
21.dubna jsme si 
projektovým 
vyučováním 
připomenuli Den 
Země. V úterý 25. 
dubna pak proběhl 
oficiální zápis dětí do 
1. ročníku, kterého se 
zúčastnilo 13 dětí 
(z toho 4 požádaly o 
odklad školní 
docházky). Závěr 
měsíce patřil 
čtvrtletním třídním 
schůzkám a turnaji 
v miniházené. 

 

V květnu proběhnou besedy 
s hasiči pro 1. a 2. ročník 
v rámci projektu „Hasík“. Také 
se zúčastníme vnějších 
ekologických programů, děti 2. 
– 5. ročníku pojedou do 
Divadla loutek v Ostravě na 
představení „Čtyřlístek 
zasahuje“. A v neposlední řadě 
připravujeme školní slavnost u 
příležitosti Dne matek. Ta by 
se měla konat ve čtvrtek 18. 
května, v případě nepříznivého 
počasí pak 25. května. 

Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 5/2017 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.4.2017 v počtu  420 výtisků. Připravila  Jana Marková. 

Telefon / mob: 556 760 181/ 725 410 413. 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 v měsíci. 

 

                       Retropůjčovna        

 

Stýská se Vám po starých spolehlivých Škodovkách?  

Nebo je Vaším přáním se v takové Škodovce svézt? 

Máte jedinečnou příležitost si své sny splnit! 

Nabízíme: 

- Projížďky ve vozech Škoda 110R, Škoda 1100MB a Škoda 105L 

- Odvoz svateb, oslav a jiných společenských událostí 

- Pronájem retro stanů 

 

Více informací na: 

www.retropujcovna.cz 

www.facebook.com/retropujcovna 

Kontakt: 

Tel.: 720 527 703 

E-mail: retropujcovna@seznam.cz 
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