
  

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

 

 Věra  Marková   

 Zdeněk Heralt  

 Marta  Bradáčová   

 Petr   Bartoň 

 Anna  Pustějovská 

 Dušan Olajoš   

 Jiří      Honeš 

 Petr    Havrlant 

 Lubomír  Purmenský 

 Július      Botoš 

 Václav  Cochlar 

 Alena  Mikuš 

Ať jsou lidé kolem Vás  

mírumilovní jako beránci, 
veselí jako velikonoční zajíc 

a štědří jako jarní slunce !!! 
 

Přejeme poklidné prožití 

velikonočních svátků,  
dny zalité sluncem,  

hodně zdraví a sil  
po celý rok  

 

Starostka a zaměstnanci OÚ Rybí 
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Malý výlet do obecní kroniky 
 

V kronice zaznamenávající události dávné historie obce Rybí je zapsán tento zápis: 
„Dne 18. září 1916 přistěhovalo se do obce z nařízení c.k. okresního hejtmanství 320 
haličských uprchlíků z okresů: Buczacz, Stanislawow a Tlumacz. Byli to lidé, kteří se 
museli ze svého domova vystěhovati, protože tam zuřily boje. Byli to lidé ubozí, neboť 
snad už nikdy neshledali se se svými domky, ale zde se jim vedlo poměrně lépe než 
našich chudším lidem. Z vystěhovaleckého fondu dostávali 1,50 K denně a od 21. 
července 2 K denně na každého jednotlivce. Potřebné potraviny dodávala obec.  
Přírůstkem tolika lidí vzrostl nedostatek potravin ještě více. 33 rodin těchto vystěhovalců 
mělo vlastní krávy, mléko rozdělovali volně mezi sebe. Ubytováni byli v Sirkových 
lázních 120, v sále obecního hostince 100, ostatní po soukromých bytech.  
Mluvili rusínsky, náboženství katolického, psát a číst uměl málokterý z nich a též zde 
mládež škole povinná zůstala bez vyučování, bez dozoru, zůstala po většině sama 
sobě. Několik jich zemřelo, jsou pochování na zdejším hřbitově.“ 
V kronice se už nedočteme, jak dlouho zde museli lidé z Haliče zůstat a co s nimi bylo 
dále.  
Dnes po cca sto letech se podobná situace znovu opakuje. Počty lidí, kteří uprchli před 
válečným konfliktem na Ukrajině se u nás v Rybí v měsíci březnu pohybovala v počtu 
cca 20 lidí. Jsem moc ráda, že stejně jako před sto lety poskytujeme potřebnou pomoc 
všem lidem, které válečný konflikt vyhnal z jejich domovů až k nám do Rybí.  
 

Klidné jarní dny přeje Marie Janečková 
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Kulturní komise pořádá v neděli 3. dubna 2022 

VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI. 
Sraz ve 14 hodin u kostela Nalezení svatého Kříže. 

Pálení Morany se letos koná u Věžičky, kde se také bude 

konat Velikonoční jarmark. 
 

Tradice vynášení smrtky a vítání jara 

Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk 
pocházející z předkřesťanské éry. Jeho ústředním prvkem je 
slaměná figura oblečená v ženských šatech, známá pod četnými 
jmény jako například Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, 
Smrtka nebo Smrtholka.  

Rituál se zpravidla koná na Smrtnou neděli (dva týdny před Velikonocemi). 
Figurína symbolizující smrt a zimu je tvořena ze slámy, oblečena do ženských šatů a různě 
zdobena. Na tyči je pak vynášena z vesnice za zpěvu obřadních písní a poté vhozena do vody 
či do příkopu, pálena nebo zakopávána do země. 
Zpátky do vsi je potom nesena nazdobená rašící větvička (létéčko), která symbolizuje 
požehnání jara a nového života. Naši předkové brali tento rituál doslova smrtelně vážně. Po 
vhození Morany do řeky se někdy dávali na kvapný útěk. Věřilo se, že ten kdo zůstal pozadu 
nebo zakopl, mohl do roka zemřít. Létéčko (také léto, líto apod.) pak bylo ve vsi vítáno jako 
zdroj skutečného požehnání a účastníci průvodu bývali štědře odměňováni hospodáři. 

Za kulturní komisi  Andrea Tománková 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 11. dubna  v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
       
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  25. dubna 
ve stejnou dobu. 

KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 6. dubna  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

Očkování psů proti vzteklině  proběhne ve středu 13. dubna : 
 

 15
30 

- 15
45 

  u hasičárny 
 16

00
 - 16

30  
  u Fojtství 

 

S sebou očkovací průkaz psa a 150 Kč na poplatek za očkování. 
                                                    

Očkuje se od 3 měsíců stáří psa.  
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 

 pro horní část obce   5. a   6. dubna     u Besedy 
 pro dolní část obce  12. a 13. dubna     u Fojtství  

Ve dnech svozu velkoobjemového odpadu můžete dovést ke 

sběrným místům  železný a hliníkový šrot. 

Velkoobjemový odpad 
 

Co lze do nádoby umístit? 
Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky 
větších rozměrů pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepatří! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, 

okna apod.), nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), 
elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory a další vyřazené 
elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např. nevyužitelné ovoce, 
zelenina, větve apod.), obalový  materiál (např. kartónové krabice), 
pneumatiky. 

 

Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 2. dubna a 9. dubna u  obecního 
skladu a to vždy v době od 8:00

 
 do 9:00 hod.  

 
Občané mohou odkládat nebezpečný odpad BEZPLATNĚ. Elektroodpad se vybírá 
ale jen vcelku (nesmí být odstřihnuté kabely,  vymontované součástky atd.)  
 
Můžete zde uložit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní technika (počítače, monitory) 
  
Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg  
Pneumatiky za poplatek  -  malé 20 Kč a velké 40 Kč  
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Diakonie Broumov,  

sociální družstvo 
 

 Více na  www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie 
 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA 
 

kdy:  středa 20. dubna    od 8:00 do 17:00 h.  

čtvrtek 21. dubna              od 8:00 do 15:00 h. 

kde:  Obecní úřad Rybí  

 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 
 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti ( dekorace,bižuterie...) 

 čisté koberce, předložky…. 

 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

 Menší elektrospotřebiče  

 hygienické potřeby, drogistické zboží 

 dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...) 

 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH 

Nádobí do krabic 

 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek 

 znečištěný a vlhký textil 

knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek 
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Valaška se vrací na tratě kolem obce Rybí 
 

KOWAX Valašská rally ValMez odstartuje souboje o mistrovské body v českém 
šampionátu. Jubilejní 40. ročník populárního závodu se uskuteční ve dnech 8. – 
10. dubna 2022. Rally odehrávající se na silnicích Zlínského a Moravskoslezského 
kraje je zařazena do seriálů European Rally Trophy – Central, Central European 
Zone (CEZ), MČR v rally a v rally historických automobilů. A po pauze se na 
Valašsko vrátí i posádky v rámci druhého klání mistrovství Slovenska v rally a 
v rally historiků. 
 
Po několika letech bude soutěž opět úzce spojena s Valašským Meziříčím. Ve městě se 
budou konat nejen slavnostní ceremoniály a přejímky, ale poprvé od roku 2015 se sem 
vrací i servisní zázemí a po dvou letech i divácká speciálka v okolí sportovních areálů 
města. Do Valašského Meziříčí se posádky začnou sjíždět ve středu 6. dubna 
odpoledne. Od čtvrtečního rána startují seznamovací jízdy Valašky (od 8 hod.), které 
budou probíhat do pátečního odpoledne (17 hod.) a poprvé se dotknou i obyvatel Rybí 
a okolí. Posádky budou při tréninku vybaveny sledovacími jednotkami GPS, takže musí 
přesně dodržovat pravidla silničního provozu.   
Předzvěstí blížícího se závodního víkendu bude v pátek 8. dubna slavnostní start      
40. KOWAX Valašské rally ValMez od 17:30 hod. v blízkosti Zámku Žerotínů ve 
Valašském Meziříčí. Na startovní rampě se postupně objeví kolem třiceti dvojic ze 
špičky startovní listiny a dále se vztahem k valašskému regionu. 
Na tratě rychlostních zkoušek vyrazí posádky ze servisu u společnosti DEZA 9. dubna 
dopoledne. Na sobotu je naplánováno osm zkoušek na čtyřech úsecích, v neděli budou 
soutěžní dvojice bojovat na šesti zkouškách (3 úseky). 
 

Vlastní „ostré“ závodění při Valašce proběhne v okolí Rybí v sobotu 9. dubna. 
Průjezd rychlostní zkoušky 1 / 4 s názvem Rybí se uskuteční v časech 10:46 a 14:56. 
To vše se podařilo díky obrovské vstřícnosti vedení společnosti Innogy, po jejíchž 
komunikacích se budou závodní speciály pohybovat. Zápolení první etapy zakončí 
superspeciálka ValMez (v okolí sportovních areálů ve Valašském Meziříčí), která byla 
při dvou ročnících v minulosti vždy divácky hojně navštívena. Odjede se v sobotním 
večeru 9. dubna ve formátu „vložka ve vložce“ (start 18:58 a 19:17). Po porci nedělního 
závodění v jiných lokalitách kolem centra soutěže posádky zamíří na cílovou rampu ve 
Valašském Meziříčí (před 15. hodinou). To za sebou budou mít 348,60 km soutěže 
(proti loňským více než 445 km). 

Katastrální úřad Nový Jičín Vás zve  

ve středu 20. dubna v 15:00 hodin do Besedy  

na úvodní jednání ohledně  

obnovy katastrálního operátu novým mapováním.  
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TJ Rybí, z.s.  
 

Vás zve v sobotu 30. dubna 2022 
na 45. ročník turistického pochodu 

 

 

 
 

Start i cíl je na fotbalovém hřišti v Rybí 
Prezentace od 7 do 9 hodin  

Startovné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč 

Trasy: 25 – 13,5 – 10 km 
 

Pohádkový les….tombola....bohaté občerstvení.…, 

k tanci a poslechu hrají „Cizinci“. 

Krásné výhledy na Beskydy a do okolí. 

 
 

    Srdečně zvou pořadatelé   
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Kulturní komise pořádá v pátek 10. června 2022  

zájezd do Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě  

na divadelní komedii REVIZOR. 

Předběžný odjezd autobusu z Rybí v 17 hod. 

Začátek představení v 18.30 hod. (délka představení cca 3 hodiny) 

Cena vstupenky (nejlepší řady): 440 Kč (sleva pro studenty a pedagogy - 50%, sleva pro 

seniory nad 65 let - 40%, sleva pro ZTP a ZTP/P - 50%) 

V případě zájmu, prosím, kontaktujte Andreu Tománkovou (tel. 732 885 882) 



16 

Ze zasedání rady obce  
V měsíci březnu rada obce  

schválila 

 uzavření příkazní smlouvy č. 2/2022 mezi obcí Rybí a Ing. Lubomírem Novákem – 
AVONA se sídlem Divadelní 14, Nový Jičín (na provádění technického dozoru 
investora a autorského dozoru investora při stavbě vodovodního řadu v Rybí Malá 
strana) 

 uzavření smlouvy mezi obci Rybí a nadací ČEZ Distribuce o poskytnutí nadačního 
příspěvku MSK KP22/52118 (na pokrytí nákladů spojených s ubytováním lidí, které 
přiměl válečný konflikt opustit svou vlast). 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a Linkou bezpečí z.s. se sídlem firmy 
Ústavní 95, Praha 8. dar ve výši 3.000,- Kč bude použitý na provozní náklady 
sdružení (pomoc ohroženým dětem) 

 se zapojením Základní školy Adolfa Zábranského Rybí p.o. se sídlem Rybí čp. 114, 
jejímž zřizovatelem je obec Rybí se sídlem Rybí čp.380, s provedením aktualizace 
"Strategického rámce Místního akčního plánu do roku 2025" v území, které nebude 
pokryto projektem MAP III z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území. 

 schválili rozpočtové opatření 1/2022 (navýšení nákladů spojených s dopravní 
obslužností) 

 osvobození od úplaty za školní stravování dle § 5, odst. 1  Vyhlášky č. 107/2005 
Sb. o školním stravování, v mateřských školách a základních školách, jejichž 
zřizovatelem je obec Rybí, pro ukrajinské děti a žáky, které válečný konflikt přiměl 
opustit svou vlast, po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 30.6.2022. Úhrada 
potravin z hodnoty stravy bude uhrazena z příspěvku zřizovatele na provoz dané 
příspěvkové organizace, kde se děti a žáci budou stravovat, 

 vyřazení majetku z MŠ Rybí dle seznamu ze dne 14. 3. 2022. 
 dodavatele veřejné zakázky „Vybudování chodníkového tělesa v obci Rybí“ 

firmu SEMITA - DS s.r.o., Veřovice 582, IČ: 03829707, za celkovou nabídkovou 
cenu 1.574.739,30 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o dílo. 

 dodavatele veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu čp. 403 – rekonstrukce 
střechy a provedení zednických prací a to firmu Martin Červený IČ: 70316431, 
Jeseník nad Odrou 9, za celkovou nabídkovou cenu 1.104.294,40 Kč včetně DPH 
a uzavření smlouvy o dílo. 

 
vzala na vědomí:  
 podání žádosti R.S.  bytem Mořkov na pořízení změny územního plánu Rybí. 
 zprávu o nevyhovění žádosti z Programu na podporu zdravého stárnutí 

v Moravskoslezském kraji na rok 2022. 
 osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dle § 6, odst. 6 Vyhlášky č. 14/2005 

Sb. o předškolním vzdělávání, a osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání ve 
školních družinách dle § 11 odst. 3 Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém 
vzdělávání, u škol a školských zařízení, které zřizuje obec Rybí, u ukrajinských dětí 
a žáků, které válečný konflikt přiměl opustit svou vlast, po dobu nezbytně nutnou, 
nejdéle však do 30.6.2022. 
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T. Pařízková    Stela a šestnáct huskyů 
     Tato kniha zavede děti do krajiny sněhu a mrazu, která je krásná i nebezpečná 
zároveň. Je to příběh holčičky Stely, jejího tatínka a smečky huskyů. Absolvovat závod 
psích spřežení na Aljašce je velké dobrodružství a příprava je náročná. 
 
     P. H. Šlik    Záhada dračího klíče 
     Kamarádi Vojta, Jindra a Tereza chtějí na vlastní pěst vypátrat, kdo stojí za krádeží 
cenných historických dokumentů z klárovské radnice. Největší záhadou v případu je 
nalezený veliký klíč ozdobený figurkou draka. A jakou cenu má pro tajemnou postavu, 
která partu pronásleduje a neštítí se vydírání? 
 
     J. Foglar    Tajemná Řásnovka 
     Věčné hádky rodičů jsou pro Jindru už k nevydržení, a tak uteče z domova. 
V tajemné čtvrti Řásnovka potká partu kluků, s kterými si rozumí a rozhodnou se 
založit klub Stráž Řásnovky. Čeká je velké dobrodružství, když se rozhodnou pomoct 
svému kamarádovi dosáhnout spravedlnosti. 
 
     J. Becková    Vzpomínky na tebe 
     Steffi si toho v životě prožila hodně. Od chvíle, kdy se stala obětí brutálního 
napadení, se potýká s nepříjemnými výpadky paměti. Rozhodne se proto odstěhovat 
do svého rodného města, kde doufá, že se znovu postaví na nohy. Se svou 
kamarádkou si tam otevře renovační firmu a naplno se oddá své práci. Když ji ale 
najme matka jejího bývalého přítele na úpravu bytu, musí se Steffi postavit minulosti a 
napravit staré křivdy… 
 
     I. Devátá    Šťastná za všech okolností 
     Úspěšná herečka a ještě úspěšnější spisovatelka Ivanka Devátá se po letech 
odhodlala k sepsání autobiografie, které se tak dlouho bránila. I když i ji potkávaly 
problémy, zrady a zklamání, i když i jí bylo často spíš k slzám než k radosti, její talent 
vždy zvítězil. 
 
     K. Dubská    Člověk Gabriel 
     Gabriel byl vždycky trochu jiný než ostatní muži jeho rodu. Sedával sám a lépe než 
s lidmi si rozuměl se zvířaty, hlavně s koňmi. Když se jeho rodina přemístí 
z balkánského Podunají do Vídně, začíná se odvíjet jeho fascinující životní příběh 
ovlivněný sny, krevními pouty a neúprosným cvalem dějin. 
 
     J. Ludvíková    Propast 
     Tento román je strhujícím příběhem tří sester plný lásky, bolesti, humoru a 
nečekaných zvratů. Lída je mladá učitelka a má těsně před svatbou. Klára je matkou 
desetiletého Martina a se svým druhým manželem čeká další dítě. Nejmladší Linda je 
umělkyně. Každá vede svůj vlastní život, ale vědí, že když je potřeba, jedna druhé 
vždy podá pomocnou ruku. Osud jim ale připraví těžkou životní zkoušku… 
 Věrka Šustalová, knihovnice 
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Základy správy obce 
Na podzim letošního roku proběhnou volby do zastupitelstva obce, proto je vhodné si osvětlit alespoň 
zjednodušeně základní aspekty fungování obce. 

Každý člověk se občas setká s tvrzením „to je obce“, „to je povinností obce“, „to je obecní“, přičemž ne 
každý si uvědomí, co je tou obcí myšleno. Za obci se považují všichni občané na vymezeném území, 
kteří si zajišťují jako celek samostatně své záležitosti. Povinností obce je pečovat o všestranný rozvoj 
svého území a o potřeby nikoliv jednotlivců, nýbrž svých občanů jako celku. Zákonnou povinností obce 
je rovněž chránit veřejný zájem. Má se tím na mysli hájení nejen zájmů místních, ale i nad obecních 
s větším přesahem (regionálních, krajských, státních, evropských). Příkladem může být oblast 
životního prostředí, dopravní obslužnosti apod. Pozornému čtenáři jistě neunikne, že zájmy místní a 
nad obecní mohou být v rozporu a není jednoduché vždy nalézt nejvhodnější řešení. 

Aby obec mohla plnit své poslání vlastní, majetek a nakládá s ním, a to obdobně jako jednotlivci či 
soukromé společnosti. Na rozdíl od jednotlivců, kteří mají svobodnou vůli hospodařit se svým 
majetkem prakticky libovolně, tedy i nehospodárně, má obec omezení spočívající v povinnosti 
nakládat s majetkem účelně (vhodně), hospodárně (ekonomicky výhodně) a transparentně (průhledně 
a veřejně kontrolovatelně). Tyto povinnosti nejsou pouze stanovené, nýbrž i vymahatelné.  

Jak ovšem může obec přijít k majetku? Nejčastějším způsobem je to na základě právních předpisů při 
vzniku obce. Dále jsou to daňové příjmy dle klíče určeného zákony, poplatkové příjmy, které si obec 
sama stanovila (např. poplatek ze psů, za svoz odpadů), příspěvky státu na výkon státní správy či 
dotace na konkrétní projekty a ze samotného hospodaření obce (např. nájmy, prodeje). Tak jako 
v každé domácnosti, má i obec výrazné výdaje vznikající při plnění svých úkolů (údržba svého 
majetku, podpora kultury, náklady na provoz svých zařízení atd.). Aby bylo hospodařeno, jak se má, 
musí být veškeré příjmy a výdaje zahrnuty každoročně do rozpočtu obce.  

Výše popsaná oblast působnosti obce se nazývaná samostatnou působností – samostatné zajišťování 
vlastních záležitostí. Kromě toho vykonávají obce podle učeného druhu obecního úřadu i určitou část 
správy státu přenesenou z centra státu do regionů, která se nazývá přenesená působnost. 

Orgány obce 

Jelikož obec představuje množství osob, není účelné, aby všichni občané obce pokaždé rozhodovali o 
záležitostech obce jednotlivě. Proto se každé čtyři roky konají volby do obecních zastupitelstev, kde 
občané obce volí své zástupce do nejvyššího orgánu obce, tj. zastupitelstva. K pravomocím 
zastupitelstva patří nejvýznamnější záležitosti, jako např. schvalování rozpočtu, zřizování právnických 
osob, rozhodování o převodu nemovitostí, volba členů rady obce, je-li zřízena, starosty a 
místostarosty, vydávaní obecně závazných předpis pro své území a mnoho dalších. Zastupitelstvo 
rovněž stanoví počet svých členů na další volební období v rámci zákonného rozmezí dle počtu 
obyvatel. Například v obcích od 500 do 3000 obyvatel je možné mít 5 až 15 členů zastupitelstva. 
Zastupitelstvo rozhoduje také o tom, kteří zastupitelé budou vykonávat určitou funkci jako uvolnění, 
tzn. na místo své práce či podnikání budou pracovat pro obec za odměnu stanovenou dle funkce a 
velikosti obce nařízením vlády. Ostatní zastupitelé mohou být odměňování pouze za předpokladu, že 
o výši své odměny sami rozhodnout, a to v rozmezí opět stanoveném rozmezí s dle velikosti obce. 

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce na území dané obce. Před 
samotným zasedáním zastupitelstva obecní úřad informuje alespoň sedm dní předem o navrženém 
programu, místě a době jeho konání na své úřední desce a obvyklým způsobem v dané obci (např. 
rozhlasem, na webových stránkách apod.). Zasedání se může účastnit veřejnost. Občané obce mají 
právo se na zasedání zastupitelstva vyjadřovat.  

O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, do něhož může na obecním úřadu každý 
nahlédnout. V některých obcích je standardem pořizování i video on-line přenosu, což zákon 
neukládá, avšak přispívá to k informovanosti veřejnosti. Nejdůležitější součástí zápisu jsou přijatá 
usnesení k projednávaným bodům, která jsou závazná vůči těm, kterým jsou určena. Konkrétně si lze 
představit usnesení schvalující prodej majetku obce včetně související smlouvy, které zavazuje 
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starostu podepsat příslušnou smlouvu, popř. zaměstnance obecního úřadu konat s tím související 
úkony, usnesení schvalující rozpočet obce, které zavazuje celý obecní úřad a jeho organizace podle 
něj hospodařit, jakož i ukládací usnesení, kterým zastupitelstvo uloží některému svému členu 
(nejčastěji starostovi či místostarostovi) konat v určité záležitosti požadovaným způsobem.  

K přijetí usnesení zastupitelstva je nutná nadpoloviční většina jeho členů. Podávat návrhy na přijetí 
usnesení může každý člen zastupitelstva. V praxi jsou však nejčastější navrhovatelé uvolnění 
zastupitelé (starosta či místostarosta), kteří s pracovníky obecního úřadu zpravidla podklady připravují. 
Proti podanému návrhu může, kterýkoliv zastupitel podat protinávrh. Pořadí hlasování o protinávrzích, 
proces přípravy podkladů, jakož i podrobnosti jednání zastupitelstva si upravuje tento orgán ve svém 
jednacím řádu. 

Kromě práva předkládat zastupitelstvu, popř. dalším orgánům obce návrhy na projednání, mohou 
zastupitelé vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu, předsedy výborů a vedoucí organizací 
obce, zaměstnance obce, včetně zaměstnance organizací zřízených obcí (ve věcech, souvisejících 
s výkonem jejich funkce), přičemž písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.  

Členové zastupitelstva disponují dalšími specifickými právy a povinnostmi. Předně jsou povinni 
zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popř. jiných orgánů obce, kterých jsou členy, plnit úkoly, které 
jim tyto orgány uloží a zejména hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat, aby nebyla ohrožena 
vážnost jejich funkce.  

Zpravidla ve větších obcích či městech funguje další orgán obce, kterým je rada obce, která je volena 
z řad členů zastupitelstva. Pokud bychom srovnali řízení státu s řízením obce, lze s jistou nepřesností 
říci, že zastupitelstvo obce lze srovnat s parlamentem státu a radu obce s vládou. Tak jako počet členů 
zastupitelstva i počet členů rady musí být lichý, a to v rozmezí 5 až 11 členů. Nesmí však přesáhnout 
třetinu počtu členů zastupitelstva. V případě menší obce je tak možné radu zřídit pouze při minimálně 
patnácti členném zastupitelstvu. Radu za daných podmínek zřizuje zastupitelstvo z řad svých členů 
s povinnou účastí starosty a místostarosty. Rada je orgán výkonného charakteru, který např. 
zabezpečuje hospodaření schváleného rozpočtu, stanovuje počet zaměstnanců obce, plní vůči svým 
organizacím úkoly zřizovatele (např. jmenuje a odvolává jejich ředitele). Vydává rovněž nařízení obce, 
jako je tržní řád upravující podmínky prodeje mimo provozovny. V obcích, kde není rada zřízena jsou 
její pravomoci rozděleny mezi zastupitelstvo a starostu obce. 

Jak zastupitelstvo, tak i případně rada jednají v určitých intervalech, přičemž pro chod obce je 
nezbytné, aby byla řízena permanentně osobou z řad zastupitelů a ta zastupovala obec při jednání 
s občany a partnery obce. Touto osobou je starosta, kterého zastupuje místostarosta, kteří jsou voleni 
z řad členů zastupitelstva. Starosta např. disponuje určitými organizačními pravomocemi jako je 
svolávání a řízení zastupitelstva a rady, za určitých podmínek může jmenovat tajemníka obecního 
úřadu (což se děje zpravidla u větších obcí), který plní úkoly zaměstnavatele pro zaměstnance 
obecního úřadu. Není-li funkce tajemníka obecního úřadu zřízena, zajišťuje tuto činnost starosta. 
Těžištěm práce starosty je však plnění vůle zastupitelstva, popř. rady, je-li zřízena. 

V obcích, kde rada nepůsobí, vykonává částečně její pravomoci starosta. Z těchto kompetencí lze 
například uvést zabezpečování hospodaření obce dle schváleného rozpočtu, plnit úkoly zřizovatele 
vůči organizacím obce. Zde si lze pod tímto představit třeba jmenování či odvolávání vedoucích těchto 
organizací, stanovování jejich platů a odměn apod. Dále mezi tyto pravomoci vykonávané za radu 
patří zřizovat komise, kontrola obecního úřadu atd. Pokud jde o rozhodování věcí v působnosti 
zastupitelstva je síla hlasu starosty shodná s ostatními členy zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že na 
přípravě projednávaných věcí v zastupitelstvu se starosta převážně podílí, je jeho neformální vliv na 
rozhodnutí zastupitelstva často vyšší než u ostatních zastupitelů. 

K zajištění podkladů pro jednání ostatních orgánů obce, k provádění administrativních a odborných 
činností obce slouží další orgán obce, kterým je obecní úřad. Jeho velikost je zpravidla odvislá od 
velikosti obce a od množství státní správy, přenesené na obec. Obecní úřad tvoří jeho zaměstnanci 
spolu se starostou a místostarostou. Včele obecního úřadu je starosta, který za jeho činnost 
zodpovídá a vyřizuje případné stížnosti na jeho provoz.   
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Kromě výše popsaných orgánů obce existují dále orgány poradní a iniciativní. Zastupitelstvo zřizuje 
vždy kontrolní a finanční výbor. V čele těchto výborů může být pouze člen zastupitelstva, naproti tomu 
řadový člen nemusí být občan dané obce. Při personálním obsazování výborů lze zohlednit např. 
specifické požadavky na odbornost s ohledem na předmět činnosti výboru apod. 

Úkolem finančního výboru je zejména kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 
popř. plnění zadání zastupitelstva. Konkrétně by měl dávat zastupitelstvu doporučení např. 
k prodejům, koupím či pronájmům obce z hlediska jejich výhodnosti, k návrhu rozpočtu obce a jeho 
změnám. 

Kontrolní výbor má za úkol kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva, tj. zda starosta či obecní úřad 
řádně plní vůli zastupitelstva, kontroluje dodržování předpisů ostatními výbory a obecním úřadem 
(mimo oblast přenesené státní správy). Může být pověřen zastupitelstvem dalšími kontrolními úkoly.  

Výbory pořizují ze své činnosti zápis a jejich závěry jsou přijímány formou usnesení, pro které 
hlasovala nadpoloviční většina jejich členů. 

V podobném duchu jako výbory vůči zastupitelstvu může rada a není-li zřízena tak starosta zřídit 
komise. Tyto pomocné orgány jsou pak odpovědné svému zřizovateli. V praxi bývají počty a druhy 
komisí velice různorodé v každé obci. Např. komise kultury, sociálních věcí, životního prostředí a 
mnoho dalších. V praxi lze vysledovat, že pozitivní vliv činností komisí je velice diskutabilní. 
Nejvýznamnější vliv na přínos komisí je složení jejich členů a využívání jejich práce orgány, kterými 
byly zřízeny. 

Odpovědnost volených orgánů obce 
 
Stávající občanský zákoník upravuje obecnou úpravu všech právnických osob, tedy i obce. V této 
souvislosti je nejvíce diskutováno jeho ustanovení upravující tzv. péči řádného hospodáře. (§ 159): 
„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s 
potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného 
hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro 
sebe důsledky.“ 
 
Kritérium nezbytné loajality se na první pohled zdá být jednoduchým. Každému přeci musí být zřejmé, 
že člen orgánu obce jednoduše řečeno musí chránit zájmy své obce. Otázka, co je zájmem obce je už 
složitější (někdo upřednostní budování obchodního centra jiný ochranu přírody). 
Co si je třeba představit pod kritériem „potřebné znalosti“? Vždyť pro pozici člena obecního 
zastupitelstva, rady či pozici starosty nejsou stanovena žádná specifická odborná kvalifikační kritéria a 
tato kritéria ani stanovit nelze. Znamená to tedy, že člen orgánu obce nemusí mít žádné specifické 
odborné znalosti, ale postačuje mu takříkajíc „zdravý selský rozum“? Do určité míry to tak samozřejmě 
je. Nutné je rozhodovat se znalostí všech relevantních faktů, které zastupitel zná ze svého profesního 
postavení nebo je musí získat od obce, zpravidla z podkladů k projednávané věci.  
 
Potřebná pečlivost, by na první pohled měla být u člena orgánu obce samozřejmostí. Formální 
hodnocení případného soudu však může být jiné, neboť se jedná o pojem značně neurčitý. S ohledem 
na existující judikaturu Nejvyššího soudu ČR, podle které se nelze zprostit jednoduše odpovědnosti 
pouze poukazem na následování doporučení odborných poradců, je zřejmé, že členové orgánů obce 
by měli velice vnímat značnou odpovědnost spojenou s výkonem jejich funkce. 
 
Kdo není v daném případě schopen péče řádného hospodáře je povinen z toho pro sebe vyvodit 
důsledky. Není zde zpravidla myšleno odstoupení z funkce, nýbrž raději při nedostatku informací o 
rozhodované věci se zdržet hlasování. Nepůjde ovšem o nedbalé jednání, pokud zastupitel bude 
rozhodovat na základě podkladů od obce, o jejichž správnosti neměl důvodu pochybovat (i kdyby se 
později ukázaly jako nesprávné). 
 
Porušením povinnosti péče řádného hospodáře může vést k odpovědnosti. Představit si zde lze v prvé 
řadě politickou odpovědnost představitelů obce s rozhodovací pravomocí, tj. možnost odvolání u 
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volených osob a výpovědi u zaměstnanců obce (zde na základě pracovně právních předpisů), 
občanskoprávní odpovědnost, tj. možnost vymoci na osobách, které svým rozhodnutím způsobily obci 
škodu náhradu a v poslední řadě také odpovědnost trestně právní, tj. hrozba trestu za jednání mající 
znaky trestného činu (např. trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku). 
 
Jak eliminovat riziko porušení povinnosti péče řádného hospodáře? Pro eliminaci rizika na straně 
voleného zástupce jednoduché doporučení bohužel neexistuje. Obec musí být akceschopná, a tak 
jako podnikatel je oprávněna jednat s určitým (přijatelným) podnikatelským rizikem. Především je 
nutné rozhodovat na základě dostatečných informací. Tyto mohou vycházet jak z obce samé, tak i od 
externích pracovníků. Při rozhodování o věci vyhotovovat dostatečně podrobně zápisy o projednávání, 
které mohou sloužit jako obhajoba při případném trestním stíhání. Pokud se vyskytne důvodná 
pochybnost o pravdivosti předložené informace na základě, které má být rozhodnuto, a to jak na 
základě podnětu opozice, občanů či médii, mělo by to vést k důkladnějšímu získání informací o 
předmětu rozhodování. 
 
Pracovně právní a volební souvislosti 
Je zřejmé, že práce pro obec v jakékoliv funkci je časově náročná. Každý, kdo zvažuje možnost 
působení ve volených orgánem obce by si měl zvážit své pracovní a osobní možnosti. 
 
Výkon funkce voleného člena orgánu obce je překážka v práci z důvodu obecného zájmu. Zákoník 
práce rozlišuje trvalé a krátkodobé uvolnění z práce. Při trvalém uvolnění po dobu výkonu takové 
funkce zaměstnanec pro zaměstnavatele práci vůbec nekoná, proto od něj nepobírá mzdu. Na místo 
toho pobírá odměnu od obce. Po skončení výkonu funkce musí zaměstnavatel zaměstnance zařadit 
na původní práci a pracoviště. Není-li to možné kvůli tomu, že původní práce odpadla nebo pracoviště 
bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit jej podle pracovní smlouvy. V době, kdy je 
zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon člena zastupitelstva obce, mu nesmí dát 
zaměstnavatel výpověď z pracovního poměru z většiny výpovědních důvodů. Na ostatní způsoby 
skončení pracovního poměru se výše uvedené omezení nevztahuje. Pracovní poměr tak může skončit 
například uplynutím doby určité. 
 
U krátkodobého uvolnění z práce v případě neuvolněného člena zastupitelstva je jeho zaměstnavatel 
povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy, a to v rozsahu určeném danou obcí. Tuto 
náhradu mzdy následně hradí zaměstnavateli obec. Je-li neuvolněný člen zastupitelstva podnikající 
fyzickou osobou, poskytuje obec náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální 
částkou, kterou stanoví zastupitelstvo. 
U ostatních členů volených orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva, typicky členy výborů a 
komisí, zaměstnavatel poskytne pracovní volno pouze v nebytně nutném rozsahu, maximálně 20 
pracovních dnů v kalendářním roce, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.  
 
Zákon stanovuje rovněž neslučitelnost funkcí. Člen zastupitelstva nemůže být současně 
zaměstnancem: 
 dané obce, který je zařazen do obecního úřadu,  
 zaměstnancem pověřeného obecního úřadu (pozn. obecního úřadu, který vykonává vyšší rozsah 

státní správy),  
 krajského nebo finančního úřadu, 
ovšem pouze za podmínky, že vykonává přímo státní správu vztahující se k území příslušné obce 
nebo za podmínky že jde o zaměstnance, který byl do své funkce jmenován, typicky vedoucí odborů. 
 
Na základě výše uvedeného lze shrnout, že obecní zřízení má v našem právním systému pevné a 
nezastupitelné místo.  K tomu, aby občané pochopili procesy fungování obce je nezbytné, aby měli 
povědomí alespoň o základech jejího fungování. Trendem poslední doby je přímé zapojování občanů 
do rozhodování obce, a to jak pomocí místních referend, tak zejména různou formou participace, kdy 
je umožněno občanům na veřejných shromážděních nebo elektronickým či osobním hlasováním 
rozhodnout o realizaci či podobě určitého projektu. Základem rozhodování obce je ovšem dobrá volba 
zástupců občanů v obecních volbách, kterou může participace pouze doplnit.  
 

JUDr. Rostislav Michálek 
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MŠ STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

BŘEZEN 
 

 
Začátek března byl ve školičce plný maškarního reje a veselí. Masky byly úžasné 

i nápadité a děti si to náramně užily. Soutěžily, tancovaly, zpívaly. 
Byla i tombola, tradiční školkové překvápko. 

Pokračujeme ve vytváření keramiky v našem kroužku. Hodně nás to baví a jsme 
čím dál víc šikovnější. Však sami uvidíte, až si ty své výrobky vezmeme domů. 

Pokroky jsou vidět i v naší malé Angličtince. 
Ani nevíte, jak moc jsme se už těšili na jarní sluníčko! Zahrada smutně koukala, 

když jsme šli kolem na procházku a ji tu zase nechali samotnou. 
Ale přece se dočkala a děti taky. To bylo fajn na sluníčku, to byla, pane, lítačka a 

honička! Balony létaly po zemi i vzduchem, dokonce i pískoviště se odkrylo a 
mohly se dělat díry a kopečky. Houpačky, průlezky a skluzavky jsme pečlivě 

vyleštili zadečkami a tím pádem po obědě spali jako dudci. Ono 
totiž jarní sluníčko pořádně utahá… 

Třída „Rybiček“ stihla v kině pásmo dětských pohádek. Pohádky 
máme rádi a návštěva kina je pro nás vždycky vítanou změnou. 

Navštívili jsme i naši rybskou školu, to abychom věděli, jak to tam vypadá  a do 
školy se těšili. Vždyť zápis do prvních tříd už je za dveřmi! 

Posledního března se chystáme na výlet do Ostravy. Čeká tam na nás báječný 
„Svět techniky“. Bude plný zábavy, her a také poučení. Autobus nás odveze od 

MŠ a zpět dojedeme tak akorát na oběd. Zase si budeme mít o čem povídat, 
protože to bude hodně zajímavé. 

 
Vaše „Rybičky“ a „Sluníčka“ z mateřinky 

Od dubna opět začne fungovat svoz bioodpadu, který zajišťuje firma OZO Ostrava. Kdo 

tedy máte uzavřenou smlouvu s firmou, můžete stejně jako v loňském roce připravit   

nádobu k vývozu, který začíná ve středu 6. dubna. Dále pak co 14 dní v sudé týdny ve 

středu.  Do systému vývozu bioodpadu se samozřejmě mají možnost zapojit i další 

zájemci,  stačí jen zavolat do firmy OZO na tel. č. 556 400 355  nebo napsat email na 

martanova@ozoostrava.cz . 
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Zprávičky ze školičky 

Jsme na konci měsíce března, ve 
kterém byla pro děti připravená „Hurá 
akce v Sokolce“. Myslím, že se vše 
vydařilo. Děti si zasportovaly, vyřádily 
na skákacím hradě, připravené bylo i 
drobné občerstvení. 
Během slunečných dní jsme se 
s dětmi vypravili na jarní vycházku na 
Hůrku. Také jsme do školy přijali tři 
chlapce z Ukrajiny – Makara, Kirila a 
Jegora. 

 Velmi vydařenou akcí byla návštěva 4. a 
5. ročníku v ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, 
kde jsme byli pozvaní v rámci spolupráce 
na projektu „Modernizací výuky k rozvoji 
přírodovědné gramotnosti". Děti měly 
možnost seznámit se s odbornými 
přírodovědnými učebnami. Byly pro ně 
připraveny 3 bloky s tématy „Labyrint látek“, 
„Já, robot“ a „Kost po kosti“. Akce byla velmi 
hezky připravena a děti všechny aktivity moc 
bavily. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V dubnu nás kromě oslav 
Velikonoc čeká především  
zápis dětí do 1. ročníku  
(čtvrtek 21. dubna 2022  

od 13 do 16 hodin)  
a čtvrtletní konzultace pro rodiče našich žáků  

(čtvrtek 28. dubna 2022 od 14 do 15: 30 hodin). 
 

Mgr. Hana Frydrychová 
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ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY RYBÍ 

 

 Zápis  k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rybí pro školní rok  2022/2023 je 
naplánován  

 

na úterý  10. května 2022  od 10 do 16 hodin  

 
 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“, lékařské potvrzení  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 2022/2023 dítě, jež do 31. srpna 2022 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.cz  

                           tel. MŠ – 556 760 002, 721 674 415 

Prosba o pomoc lidem bez domova 
 
Prosíme Vás, všechny, kdo byste mohli poskytnout své volné 
domy nebo byty pro ubytování lidí prchajících před válkou, 
zanechte zprávu na Obecním úřadě Rybí. Vaši nabídku 
předáme dále organizacím, které zajišťují pomoc uprchlým lidem 
před válečným konfliktem. 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
http://www.msrybi.estranky.cz/

