ČERVEN 2017
XXV. ročník

Fotky ze zájezdu
do Opavy a na
zámek Raduň,
který se konal
13. května 2017.

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

Bárová

82 let

Jiřina

Marková

81 let

Anna

Jahnová

75 let

Jan

Pustějovský

75 let

Miroslav

Geryk

65 let

Alena

Kociánová

65 let

Zdeněk

Novotný

60 let

Jan

Váňa

60 let

Přání k Mezinárodnímu dni dětí
Přejeme všem dětem k jejich svátku tolerantní
a laskavé rodiče, kteří na ně najdou vždycky
čas, chápavé učitele, kteří dokážou předávat
radost z objevování nových informací a samé
prima kamarády, na které se mohou
spolehnout.
pracovníci obecního úřadu

Děkujeme Všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří se přišli dne 21.4.2017 naposledy rozloučit s
panem Emilem Šimíčkem.
Touto cestou děkujeme i za květinové dary.
Rodina Šimíčkova
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Po čase opět pár slov k pořádku na veřejných prostranstvích obce
Určitě mi dáte za pravdu, že vycházka po uklizené obci i jejím okolí patří mezi příjemné
relaxační činnosti. Bohužel ve chvíli, kdy narazíte na odhozené plastové nebo papírové
obaly, „máte po náladě“. Proto prosím dbejte na to, aby po vás nezůstávaly žádné
odpady na veřejných prostranstvích obce (nejčastějšími jsou obaly od sladkostí a
prázdné krabičky od cigaret).
Stále dokola se také potýkáme s nepořádkem okolo hnízd na tříděný odpad. Opravdu
není nikdo zvědavý na odpady odložené vedle kontejnerů, které navíc často rozfoukává
vítr a pak končí v sousedních zahradách.
Samostatnou kapitolou jsou exkrementy psích mazlíčků. Jistě uznáte, že každého
naštve, když do takové hromádky šlápne, ale věřte, že je také velmi nepříjemné, když si
váš pes vybere za místo svého venčení cizí pozemky. Pak bych doporučovala všem,
aby si zkusili, jaké to je kosit trávník plný psích výkalů. Pokud si nedokážete obstarat
všechny věci okolo svého pejska tak, aby neobtěžoval své okolí, raději si ho nepořizujte
vůbec.
Upozorňuji také na nepovolené ukládání hlíny a starých rámů ze hřbitova na sousední
pozemek „fojtovou zahradu“. Staré pomníky a rámy likvidují v Novém Jičíně ve
stavebninách naproti hřbitova – JM Stavby. Likvidaci přebytečné hlíny ze hřbitova si
zajišťuje každý nájemce hrobu dle svých možností, ne však ukládáním na cizí pozemky.
A poslední věcí, kterou se obec nedávno opět zabývala, je velmi nevhodné
„zpevňování“ břehů okolo rybských toků. Po vydatném dešti na začátku května se totiž
přehnala přes potoky velká voda a brala s sebou všechny navážky uložené na březích
toku. Tak se stalo, že byly zaneseny propustky pod komunikacemi a mnohde hrozilo, že
se voda vylije z břehů a zaplaví přilehlé pozemky včetně rodinných domů. Dbejte na to,
aby břeh potoka sousedící s vaší parcelou byl travnatý, travnatý drn totiž nejlépe zpevní
břehy.
Budu velmi ráda, když si tyto maličkosti vezmete za své a pomůžete tak jednoduchým
způsobem ke zlepšení životní pohody v naší obci.
Hezké červnové dny Vám přeje Marie Janečková
PS: Děkuji Vám všem, kteří dodržujete nedělní klid a nerušíte své sousedy motorovými
sekačkami a jinými hlučnými stroji.
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Ředitelka místní mateřské školy oznamuje, že schůzka s rodiči
nově přijatých dětí do MŠ na školní rok 2017/2018 se koná
ve čtvrtek 8.6.2017 v 10.00 hod. v budově MŠ Rybí.

MŠ

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice,
pobočka Rybí
Vás zve na
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
v neděli 11. června v 15:00 hod.
v sále kulturního domu Beseda.

KLUB ŽEN zve své členky ve středu 7. června do přísálí Besedy v 17:00 hod.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 5. června v konzultační místnosti
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 19. června
ve stejnou dobu.

Třešňové slavnosti
Dne 8. července proběhnou již podruhé Třešňové slavnosti.
Pamatujte na to již nyní, a pokud Vám třešňové květy
v letošním chladném jaru nezmrzly a na stromě se rýsuje nová
úroda, prosím, hledejte již nyní v kuchařských knihách
zajímavé recepty z třešní, které pak představíte na
slavnostech.
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Omezení hmotnosti vozidel na komunikacích ve správě obce
Po ročním jednání se zástupci dopravního inspektorátu Policie ČR a zástupci odboru
dopravy Městského úřadu Nový Jičín o snížení okamžité hmotnosti vozidel na místních
komunikacích obce jsme nedospěli k žádnému výsledku, který by splňoval představy
obce jako správce komunikací. Všichni dobře víme, v jakém období a za jakých
podmínek byly vybudovány naše obecní komunikace. Mnozí z vás si pamatují i to
z čeho jsou tyto komunikace zhotoveny. Bohužel nyní musíme konstatovat, že stav
povrchů

a

konstrukčních

vrstev

našich

komunikací

neodpovídá

současným

požadavkům pro únosnost zátěže nákladních automobilů, které po nich jezdí. Podle
míry zatížení pojíždějících vozidel dochází

k poškozování povrchu a nebo celých

konstrukcí komunikací. Platí zde přímá úměra – čím těžší vozidlo se pohybuje po
komunikaci, tím větší poškození způsobuje. Vytvářejí se plošné praskliny, trhliny,
výmoly, vyjeté koleje a v užších profilech dochází k ujíždění kraje místních komunikací.
Prostředky z obecního rozpočtu pak musíme z části používat na nutné opravy a na
další už nezbývá. Proto jsme chtěli únosnost

projíždějících automobilů dopravním

značením výrazně omezit a pomocí zvolení vhodné dodatkové tabulky zachovat jen
nejnutnější průjezd. Navrhovaný způsob dle výše uvedených orgánů není možný. Je
nám známo, že bychom tak tímto řešením zkomplikovali dopravní obslužnost nejen
místním obyvatelům, ale i plynárenské společnosti a zemědělcům, kteří používají naše
komunikace jako příjezdové ke svým zařízením a pozemkům, ale jako správný
hospodář se musíme o ochranu svěřeného majetku snažit. Bohužel jsme v současnosti
dospěli k rozhodnutí, že bez podpory výše uvedených orgánů k tomuto snížení
hmotnosti vozidel nemůžeme přistoupit.
Jediné co můžeme jako obec udělat je , že u povolování nových staveb budeme klást
do podmínek omezení
stavbu.

Doložení

hmotnost automobilů, které budou dopravovat materiál na

splnění

této

podmínky

budeme

požadovat

před

vydáním

kolaudačního rozhodnutí u každé povolované stavby.
Zároveň i Vás žádáme, abyste při dopravování těžšího nákladu – dříví na zimu, uhlí, aj.
zvážili, zda si dopravu nerozdělíte na více lehčích nákladů, šetřili tak stav komunikaci a
umožnili hospodárnější využívání prostředků z rozpočtu obce.
Marie Janečková, Martin Lapčík
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci květnu rada obce schválila:

uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a společnosti Kalisia s.r.o. sídlem
Obránců míru 302/68, Kopřivnice. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního
daru ve výši 3.000,- Kč na pořádání koncertu skupiny Limetal v obci Rybí.

poskytnutí finanční daru Lince bezpečí ve výši 2000,- Kč. Tento dar bude zaslán na
transparentní účet 3856680/0300

vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1711/6 o velikosti 114 m2 (ost. plocha ,
ostatní komunikace) a dále pozemku parc. č. 1711/5 o velikosti 23 m2 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) – pozemky se vzrostlými stromy mimo komunikaci.

vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 199/10 o velikosti 90 m2 (zahrada).

zadání zpracování studie využití veřejného prostranství za zastávkou Rybí – horní

pořízení 2 ks nůžkových stanů POLOPROFI v bílé barvě o rozměru 3x6 m za cenu
7.560,- Kč včetně DPH/1 ks

uzavření objednávky s firmou FIRE GROUP s.r.o. se sídlem Malostranská 23,
Šenov u Nového Jičína na provádění kontroly hasících přístrojů, hydrantových
systémů

zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele studie a dále
projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 403 – moštárny
vyzvané firmy:
Ing. Marek Milich se sídlem firmy Vrchní cesta 124, Štramberk
Ing. Jan Stuchlík se sídlem firmy Kozina 520, Štramberk
Ing. Jiří Bednář se sídlem firmy Sedlnice 56
rada vzala na vědomí:

informaci o rozpisu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2017 (MŠ a ZŠ)

informaci o návrhu úpravy altánu u budovy ZŠ (o možném provedení úpravy budou
jednat se zástupci ZŠ Rybí)

zprávu o výsledku jednání o omezení okamžité hmotnosti na místních
komunikacích obce Rybí.

informaci o dodávce textilních roletek s elektromotorem za cenu 43.106,- Kč od fa
Vysot, s.r.o. Kunín.
rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení:

žádost J.V. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 16.962,- Kč
z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na stavbu domovní ČOV.

žádost V.K. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 34.388,- Kč
z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na stavbu domovní ČOV.

žádost I.K. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 30.000,- Kč
z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na stavbu domovní ČOV.
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Zvu Vás na zasedání Zastupitelstva obce Rybí, které se uskuteční
ve středu 21. června 2017 v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda.
Program jednání:
1. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2017
2. Projednání rozpočtového opatření
3. Projednání účetní závěrky obce Rybí
4. Projednání závěrečného účtu obce Rybí
5. Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu obce Rybí
6. Projednání účetní závěrky DSO Sdružení povodí Sedlnice
7. Projednání závěrečného účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice
8. Majetkoprávní záležitosti
Marie Janečková

MAS Lašsko vyhlásila první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v
rámci Prorodinných opatření:
Výzva běží od 15. 5. 2017 do 26. 06. 2017, 12:00 hodin
Podpořeny budou tyto aktivity:
1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
3. Příměstské tábory
4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
5. Dětské skupiny
6. Vzdělávání pečujících osob
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php
Seminář pro žadatele proběhne 8. 6. 2017.

PRODEJ JATEČNÍCH KUŘAT
16. a 17. června 2017
Chov drůbeže Závišice.
Informace na tel.č. 604 609 915
602 577 726

8

E. Bone –C. King
Jedinečný svět vlaků
Víte, jak se cestovalo vlaky ve 30. letech? Děti se to mohou dozvědět v této hezké knížce. Poznají
také luxusní parní vlak pro královnu nebo superrychlé vlaky na magnetickém polštáři a mnoho dalších.
L. Rožnovská
Kubík Šikulík
Kubík Šikulík je malý kluk, který vymýšlí, vynalézá, kutí a vyrábí spoustu věcí, které ještě nikdo
nikde nevymyslel. Třeba aktovku samochodku, robopsa Edisona nebo koloběžku umělkyni.
Pohádkové příběhy jsou plné fantazie a skvěle je doprovázejí ilustrace Z. Študlarové.
R. Gosciny – A. Uderzo
Caesarův papyrus
Dobrodružství slavného Gala Asterixe pokračují, tentokrát současně v Galii a v Římě. Legendární
francouzská autorská dvojice vytvořila pro milovníky komiksů další poutavý příběh.
V. Vondruška
Fiorella a dům ztracených duší
O domě U bezhlavého kohouta v Templové uličce se říká, že je prokletý. Kdysi v něm zemřela celá
rodina na mor, později v něm jistý pekař zabil svou manželku. Dům zůstal dlouho prázdný, ale pak ho
koupil Hanuš, vzdálený příbuzný sklepnice Lucie. A protože se stále v domě dějí nevysvětlitelné věci,
Fiorella se svými kamarády zahajuje pátrání a pouští se do nebezpečného pronásledování.
K. Cassová
Elita
Do soutěže o srdce prince Maxona vstoupilo 35 dívek, nyní je jich pouze šest. America už téměř
sahá po koruně, ale stále se nevyzná ve svých citech. Soupeřky ale nepřestávají tvrdě bojovat, a tak
se America musí brzy rozhodnout, zda se vrátí ke své první lásce, nebo bude dál usilovat o prince.
R. Riggs
Sirotčinec slečny Peregrinové – Podivné město
Jacob Portman se vydává se svými novými přáteli na cestu do Londýna, podivného města celého
světa. Hledají lék pro svou milovanou ředitelku, slečnu Peregrinovou. Jenže ve městě ničeném válkou
na ně číhají nečekaná překvapení. Tato kniha opět vtáhne mladé čtenáře do imaginárního světa
telepatie a časových smyček.
P. Dvořáček
Krásy naší země
Naše země má spoustu zajímavostí, které Čechům možná připadnou normální, ale přitom jsou to
světové unikáty. Některé z těchto podivuhodností přináší tato kniha, například skalní města, jeskyně,
prameny evropských řek, architektonické skvosty od středověku po současnost a další zajímavá místa
a věci.
A. Müllerová
Muž ve střídavé péči
Román ze současnosti vypráví příběhy dvou žen, které se dělí o jednoho muže. Cyril má milující
manželku a dvě dcery. Přesto si pořídí syna se svou milenkou. Snaží se dělit svůj čas mezi obě
rodiny, a tento život jemu vcelku vyhovuje. Ale bohužel přijde tragédie a Cyrilův pohodlný život končí.
V tomto dramatickém příběhu nechybí ani humorné prvky.
P. Hartl
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
V této knize se odehrává příběh čtyř kamarádů, kteří si dvacet let po maturitě položí otázku, jestli
žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo osmnáct. A protože si musí přiznat, že by sami ze sebe byli
nejspíš zklamaní, pokusí se to změnit.
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D. Francis
Nervy
Žokej Rob Finn je na počátku dostihové kariéry a tak jezdí spíš slabé koně. Když ale dostane šanci
jezdit v jedné z nejlepších stájí v zemi, snaží se o co nejlepší výkony. Ale najednou přichází několik
porážek za sebou a on zjišťuje, že se toto stalo i jiným žokejům. Pustí se tedy do pátrání, kdo se snaží
koním a žokejům škodit, ale důkazy se shromažďují velmi těžce.

Věrka Šustalová, knihovnice

Výbor TJ Rybí, z.s. děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě, organizaci a zajištění
bezproblémového průběhu 42. ročníku turistického pochodu Za pohledy z
Rybí. Také děkujeme za pomoc zaměstnancům obce Rybí a obcím Závišice a Sedlnice
za zapůjčení laviček.
Letos se zaregistrovalo celkem 930 účastníků.
Těšíme se na vaši účast na dalších sportovních akcích pořádaných v naší obci.
Výbor TJ Rybí,z.s.
Kontejner na textil
V polovině měsíce května odvezla firma Wtorpol kontejner na sběr textilu, který byl
umístěn na Jaškovém kopci. Podle informací zástupce firmy byla takto zrušena
všechna sběrná místa této společnosti v celém Moravskoslezském kraji. Protože však
tento druh sběru je v obci hojně využíván, jednáme se společností TextilEco a.s., která
má umístěný kontejner u sokolovny, aby umístila kontejner na textil i na Jaškův kopec a
tak zůstala možnost sběru zachována i v této části obce.
Marie Janečková

Chcete zdarma kotel ?
Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci,
určenou jen pro 6000 zájemců!
www.dotacnikotle.eu tel. kontakt: 777 698 398
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Jako každým rokem a přibližujícím se jarem si
vzpomeneme na červen - měsíc myslivosti a
ochrany přírody. V měsíci březnu vrhají
zaječice mladé zajíčky. Koroptvičky, které nás
vždycky na jaře potěšily tím svým čiřikáním,
už asi 30 let nemáme, protože dnešní
zemědělské hospodaření nedává možnost
této zvěři přežít. V této jarní době probíhá
také tok bažantů, kde jsme na tom stejně jako u koroptve. Ani pro bažanty nenajedeme
v současné době v přírodě vhodné podmínky k vyžití, zahnízdění a vyvedení mláďat. Je
to pro tu zvěř kruté a nikdo to nechce slyšet. Také králík divoký se nám před mnoha lety
vytratil z naší přírody. A tak to pomalu přechází i na zajíce polního. Jestli se něco
nezmění v zemědělském hospodaření, tak to bude při veškerém našim snažení marné.
Dávno pryč je ta doba, kdy zdejší krajinu zdobily rozkvetlé louky, políčka osázená a
oseta různými zemědělskými plodinami, které jsou v dnešní době nahrazené
monokulturami a ohradníky s pasoucím se dobytkem. Meze, které také plnily svou
funkci v této krajině nenávratně zmizely. Myslivci v tomto období obdělávají a zasévají
políčka, abychom aspoň trochu přispěli k lepší úživnosti naší honitby.
Vyvarujte se narušování nadměrným hlukem. Omezte pohyb jak motorových vozidel,
tak i cyklistických výletů do volné přírody. Velkým problémem je stále přibývající počet
volně pobíhajících psů v lesích a po loukách. K tomu chceme snad jen připomenout:
zákon o myslivosti výslovně zakazuje majitelům psů je nechat volně pobíhat po honitbě.
V roce 2013 byla myslivost uznána jako nehmotné kulturní dědictví státu, proto se
obracíme i na nemysliveckou veřejnost, aby byla ohleduplná k naší krásné, čím dál více
narušované přírodě.
Myslivecký spolek Rybí
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Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj
volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích. Měli by svým ratolestem
určit pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se
pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti, které jsou
platné nejen pro děti, ale i pro dospělé:
- oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního
sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň
rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od
sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho
samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách
přírodou často pohybují v blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve
městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí
nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších
případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných
plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně
varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání
do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou
příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.
Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku,
svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás
doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a
k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí
zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička,
varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny
vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají
nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné
situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená
nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez
úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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Začala motorkářská sezóna
S postupnou změnou počasí a prodlužováním dne přibývá na našich silnicích stále více
motocyklistů, kteří se vydávají po dlouhé pauze na pohodové projížďky, které se však
mohou velmi rychle změnit v minimálně hodně nepříjemný zážitek. Na rozdíl od
automobilistů, kteří jsou v případě nárazu chráněni deformační zónou, je motocyklista chráněn pouze
ochrannou přilbou a několika milimetry oblečení, které má na sobě. Jezdec na motorce je tedy
mnohem zranitelnější než řidič auta.
Obecně jsou dopravní nehody zaviněny vlastní chybou motorkáře, stále častěji však motocyklisté
doplácí na chyby a nepozornost ostatních účastníků silničního provozu.
Proto apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby byli ohleduplní a tolerantní, jediná
„schválnost“ či nepozornost může vést k tomu nejhoršímu, zbytečnému vyhasnutí, mnohdy
mladého, lidského života…
Rady pro motorkáře:
Přehnaná agresivita a defenzivní jízda vám může ublížit, ohleduplnost a tolerance je klíčem
k úspěchu. Jezdec na motorce je mnohem zranitelnější než řidič auta, proto předvídejte a problémům
raději předcházejte. Na jízdu je potřeba se soustředit, nikdy nejezděte, pokud se na to necítíte.
Před každou jízdou je potřeba zkontrolovat motorku (tlak v pneumatikách a jejich stav, správnou
funkčnost brzd). Zabere to minutku a vy budete mít jistotu, že se na svoji motorku můžete spolehnout.
Během prvních kilometrů je dobré své motorce a gumám dopřát, aby se ohřály na správnou provozní
teplotu. Není třeba připomínat, že alkohol ani jiné návykové látky ovlivňující koncentraci k řízení
nepatří!
Základní bezpečnostní pravidla:





dodržujte stanovenou rychlost- ostatní účastníci silničního provozu většinou neumí odhadnout
vaši rychlost,
pořiďte si správnou, kvalitní a kompletní základní výbavu (přilba, kombinéza, rukavice a moto
boty), mnohdy vám může zachránit život, přes kombinézu je dobré navléci reflexní šle či vestu
základní podmínka je předvídat – svou bezpečnost máte především ve svých rukou,
nikdy nemáte 100 % přednost – vždy je zapotřebí počítat s tím, že vás může někdo na silnici
ohrozit, byť máte podle předpisů přednost,



neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepolevujte v pozornosti, mějte neustále přehled o všech a
o všem,



udržujte bezpečný odstup,



v žádném případě nevjíždějte rychle do zatáček, u kterých nevidíte konec a nemáte přehled, co
se v nich děje,



nepředjíždějte u křižovatek a odboček, vyhněte se předjíždění prudce brzdících aut, nikdy nevíte,
proč brzdí, co je před nimi,



nejezděte se strachem při krajnici, používejte zpětná zrcátka.

A ještě jedna dobrá rada – nikdy není chyba si předjíždění rozmyslet a počkat na vhodnější dobu...
por. Mgr. Lenka Sikorová
Komisař Policie ČR
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„100 eurové“ s.r.o.
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
zakládání a fungování obchodních
společností je oblast, se kterou se často
setkáváme při rozhodnutí, že „začneme
podnikat“.
Dovolím si tvrdit, že nejznámější je
společnost s ručením omezeným (dále
jen „s.r.o.“).
A právě založení s.r.o. doznalo
v posledních dvou letech mnoha změn.
Nejedná se tedy o novinku posledních
dní, avšak stále se můžeme setkat
s různými
a
různě
přesnými
informacemi.
Nejprve vezmeme založení s.r.o.
historicky. Před rokem 2014 bylo pro
založení s.r.o. obvyklé a mnohdy nutné
využít služeb právních (mimo jiné
k přípravě podkladů, k zajištění listin,
k doporučení toho, jakou formu
společnosti zvolit, jakou strukturu a
podobně), notářských (k osvědčení
skutečností a společenské smlouvy) a
dále šel zakladatel na soud (k přijetí
návrhu na zápis do obchodního
rejstříku, jeho provedení a úhradu
soudního poplatku).
Od 1. 1. 2014 s účinností „nového“
občanského
zákoníku,
potažmo
fakticky od 1. 5. 2015 s účinností
novely zákona o soudních poplatcích,
je možné vynechat účasti u soudu a
zůstávají mnohdy právní služby a
nutně notářské služby. Jedná se o
využití tzv. přímého zápisu notářem,
který je z naší zkušenosti rychlejší než
soudní, a také levnější. Levnější v tom
smyslu, že platíme nižší soudní
poplatky. Konkrétně pak za první zápis
akciové společnosti notář vybere
poplatek 8.000,- Kč oproti soudu
s 12.000,- Kč. U společnosti s ručením
omezeným je tomu u notáře 2.700,- Kč
oproti soudu s 6.000,- Kč. Pro úplnost
je vhodné dodat, že oproti soudu u
notáře zaplatíme dále nad rámec
notářské služby, avšak ve výsledku se

dle naší praxe dostáváme finančně
stále níže, než soudní cestou.

připraví dokumenty, se
absolvuje sezení u notáře.

Od 7. 6. 2016 se nemění postup
zakládání
popsaný
výše,
ale
z iniciativy
Evropské
unie
lze
v určitých případech ušetřit na
soudním poplatku. Jedná se zejména o
iniciativu na podporu malých a
středních podniků tzv. Small Business
Act. V českém právním řádu jde o
novelu zákona o soudních poplatcích
označenou pod č. 161/2016 Sb.
Konkrétně byl přidán do zákona § 11
odst. 8 písm. d).

Po založení s.r.o. u notáře bude třeba
umístit sídlo společnosti, vyřídit
případné živnostenské oprávnění,
složit základní kapitál a opět
prostřednictvím notáře zajistit přímý
zápis do rejstříku.

Jaký je praktický dopad? Při zakládání
s.r.o. si můžeme zvolit, zda se bude
jednat
o
„základní
formu“
osvobozenou od soudního poplatku
2.700,- Kč nebo nikoliv. Pokud
zvolíme základní formu, pak tedy
ušetříme 2.700,- Kč. Označení
„základní“ vypovídá o tom, že
zakladatel upraví pouze základní
náležitosti stanovené zákonem a nic
více nad rámec. Takové řešení může
mít své výhody i nevýhody. Z naší
praxe se nejčastěji užívá při
jednočlenné s.r.o. s běžným peněžitým
vkladem (jeden společník, jeden
jednatel).
Ani touto formou se sice nedostaneme
na v nadpisu tohoto příspěvku a ve
společnosti často zmiňovaných 100
euro, avšak o snížení nákladů na s.r.o.
bezpochyby půjde a této ideální částce
se alespoň malými kroky přibližujeme.
Nyní si ještě shrneme postup, aby
zakladatel měl představu, jaké úkony
bude pravděpodobně absolvovat.
Nejprve je na místě rozmyšlení počtu
jednatelů, společníků, výše žádaného
základního
kapitálu,
předmětu
podnikání, namyšlení obchodní firmy,
kontrola zejména zaměnitelnosti a
klamavosti firmy v rejstříku. Lze
využít internetové vzory nebo právní
pomoc. Podle výsledku pak zakladatel
14

kterými

Následuje zajištění přístupu do datové
schránky, registrace u finančního
úřadu k vybraným daním.
Závěrem lze doporučit také přihlášku
ochranné známky a vyřešit potřebu či
povinnost registrace u úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Výše uvedený postup nemusí být
konečný. Vždy bude záležet na
individuálních činnostech a vztazích
v s.r.o. Takto se můžeme dále dostat
k povinnostem vůči správě sociálního
zabezpečení,
zdravotní
či
jiné
pojišťovně, Úřadu práce a dalším.
S těmito oblastmi dále nejčastěji
pomůže daňový poradce nebo interní
či externí účetní.
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Sobota 24. června:
9:00

turnaj starších přípravek

14:00

zápas hráčů nad 35 let

TJ Rybí - SK Makyti 1947

17:00

zápas mužů

TJ Rybí - TJ Bludovice

Doprovodný program: soutěže pro děti
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Zprávičky ze školičky
Květen uběhl jako voda a my už máme v dohledu vytoužené
prázdniny. V květnu jsme toho s dětmi stihli spoustu. Všechny
ročníky se zúčastnily ekologických programů, které připravilo Občanské sdružení
Hájenka z Kopřivnice. Děti 2. – 5. ročníku navštívily divadelní představení v Divadle
loutek v Ostravě „Čtyřlístek zasahuje“. Prvňáci a druháci absolvovali preventivní
program k požární ochraně z projektu „Hasík“.
Největší úspěch měla Jarní besídka, kterou jsme s dětmi připravili především u
příležitosti Dne matek. Děti si samy či pod vedením vyučujících připravily různorodá
vystoupení – taneční,
pěvecká, recitační,
kouzelnické. Téměř hodinové
pásmo se všem velmi hezky
podařilo i díky příznivému
počasí. Věřím, že jsme
společně strávili pěkné
odpoledne a současně všem,
kteří se na této akci podíleli,
moc děkuji.
Červen již bude ve
znamení Dne dětí,
závěrečných písemek,
uzavření klasifikace a úplně na
závěr vyrazíme na čtyřdenní
školu v přírodě, tentokrát na
Palkovické hůrky.
Oznámení, žádost o spolupráci
Vážení rodiče,
vzhledem ke snížení počtu dětí ve škole bude pravděpodobně změněna organizace
výuky ve škole. Otevřeny budou 3 třídy, z toho dvě se spojenými ročníky.
I. třída – 1. a 2. ročník (19 žáků) - hlavní předměty (ČJ, M) budou vyučovány
samostatně, ostatní budou spojené. Vyučující: Mgr. Hana Frydrychová, Mgr. Veronika
Horecká
II. třída – 3. a 4. ročník (19 žáků) - rozdělená bude výuka Anglického jazyka. Vyučující:
Mgr. Jaromír Bílý, AJ ve 3. ročníku – Mgr. Eva Moudrá
III. třída – 5. ročník (16 žáků) – Vyučující: Mgr. Eva Moudrá
Prosím, abyste mi informaci o případné změně školy poskytli nejpozději do 15. června
2017.
Dále Vás prosím o spolupráci ohledně Školní družiny. Přihlášky prosím odevzdejte co
nejdříve, nejpozději pak do 30. srpna 2017. Od počtu přihlášených dětí se odvíjí úvazek
paní vychovatelky a tím pádem i organizace a délka provozu ŠD.
Mgr. Hana Frydrychová
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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

RYBSKÝ ZPRAVODAJ Periodický tisk územního samosprávného celku č. 6/2017 - měsíčník
vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 380 dne 31.5.2016 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 v měsíci.
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