2017
20/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí kopie zápisu z jednání zastupitelstva obce Rybí dne 13.12.2017.
Vyřízení žádosti:
Obecní úřad Rybí zaslal žadateli kopii zápisu ze zasedání ZO ze dne 13.12.2017
Zpracovala: Jana Marková, referentka správních činností
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 28.12.2017

19/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace, kolik dětí odhlásili rodiče za dobu vedení základní školy Mgr. Hanou
Frydrychovou na jiné školy. Žadatel požádal o prošetření.
Poskytnutá informace:
Obecní úřad Rybí poskytnul žadateli následující informaci:
Za dobu vedení ZŠ Adolfa Zábranského Rybí ředitelkou Mgr. Hanou Frydrychovou (7 let) přešlo na jiné
školy 19 dětí z 1.-4. ročníku. Důvodem byly organizační záležitosti v rodině, přechod na sportovní školy,
školy s výukou cizích jazyků, přechod na církevní školu sv. Zdislavy v Kopřivnici. Rada obce situaci
prošetřila a neshledala žádné pochybení ze strany ředitelky školy ani jiného pedagoga ZŠ Rybí.
Zpracovala: Marie Janečková, starostka
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 19.12.2017

18/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí těchto informací:
- kopie usnesení rady obce za období červenec – říjen 2017
- kopii aktualizovaného pasportu místních komunikací obce Rybí
Vyřízení žádosti:
Obecní úřad Rybí zaslal žadateli kopie usnesení rad obce za období červenec – říjen 2017 a dále
aktualizovaný pasport místních komunikací v pdf.
Zpracovala: Jana Marková, referentka
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 21.11.2017

17/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí informace – spolupráce na výzkumu zmapování zastoupení žen a mužů na
uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a městských částech v Moravskoslezském
kraji. Žádali o jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu.
Vyřízení žádosti:
Obecní úřad Rybí zaslal žadateli informaci, že jediný uvolněný zastupitel je starostka Marie
Janečková.
Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce
Dne: informace byla žadateli poskytnuta emailem 7.11.2017

16/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí kopie zápisu ze zasedání ZO dne 4.10.2017
Vyřízení žádosti:
Obecní úřad Rybí zaslal žadateli zápis ze zasedání ZO z 4.10.2017
Zpracovala: Jana Marková, referentka
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 23.10.2017

15/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:
- má obec zajištěno sociální bydlení?
- pokud ano, jaká je kapacita (počet lůžek/osob)
- plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce?
- má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce / Strategického plánu
rozvoje?
- je výstavba sociálního bydlení součást Plánu rozvoje obce / Strategického plánu rozvoje?
Poskytnutá informace:
- má obec zajištěno sociální bydlení? ANO
- pokud ano, jaká je kapacita (počet lůžek/osob) 2
- plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce? NE
- má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce / Strategického plánu
rozvoje? ANO
- je výstavba sociálního bydlení součást Plánu rozvoje obce / Strategického plánu rozvoje? NE
Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 13.9.2017

14/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal zpřístupnění následujících informací:
- seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jeho čísel
- počet uzavřených darovacích smluv od 1.1.2014 do 31.7.2017 dle zák. 89/2012 Sb.
Vyřízení žádosti:
Obecní úřad Rybí zaslal žadateli požadované informace:
seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel
1. běžný účet u České spořitelny
1766493309/0800
2.
--- „ --107-1766493309/0800
3. úvěrový účet u České spořitelny
443564489/0800
4. účet u ČNB
94-3017801/0710
počet uzavřených darovacích smluv od 1.1.2014 do 31.7.2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.
37 darovacích smluv

Zpracovala: Jana Marková, referentka správních činností
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 7.9.2017

13/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o zodpovězení následujících otázek:
1. máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2. bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak jak?
3. setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky BIRDGARD?
4. poskytuje vaše obec dotace na ochranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či
zemědělcům?
5. poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?
Poskytnutá informace:
Odpovědi na otázky:
1. ne
2. ne
3. ne
4. ne
5. ne
Zpracovala: Marie Janečková, starostka
Dne: informace byla žadateli poskytnuta emailem dne 1.9.2017
12/2016
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace, zda by obec:
1. uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v ČR, která by přinesla alternativu
výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů

2. Zda je obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené
smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost
EKO-KOM, a.s. či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala
a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností
zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a
zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
3. Zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně
obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného
odběru a využití odpadů z obalů;
c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a
zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
a pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho
doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní
skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).
Poskytnutá informace:
Žadateli byla odpovězeno:
1. Na dotaz, zda by obec uvítala vstup další autorizované osoby na trh v ČR nemůžeme odpovědět.
Nemáme dostatek informací k této problematice. Z toho důvodu nemá obec zájem o uzavírání
jakýchkoli smluv s další společností podnikající v této oblasti.
2. Ne

a) ne
b) ne
c) ne

3. Ne

a) ne
b) ne
c) ne

Zpracovala: Marie Janečková, starostka
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 10.7.2017

11/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o kopii zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Rybí ze dne 21.6.2017
Poskytnutá informace:
Žadateli byla zaslána kopie zápisu zasedání zastupitelstva obce Rybí ze dne 21.6.2017.
Zpracovala: Jana Marková, referentka
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 12.7.2017.

10/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017
Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty následující informace:
1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné
dokumentace? Zaměření reálného stavu
2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci? 166 ks
3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení? Do 2 roků - 166 ks
5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks? LED 166 ks
6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet? Betonový sloup
7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je? Do 2 roků 8.650 m
8. Využíváte inteligentní řídící systém? ANO
9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena? ANO
10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016? 10 hodin
11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016? 78.000 Kč
12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení?
Prostřednictvím odborné soukromé firmy. Trvání smluvního vztahu: doba neurčitá
Stavba je v záruční době
14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
Dlouhodobým smluvním vztahem:
Název firmy: Plošiny Zelenka, Sv. Čecha 13, Nový Jičín
Doba smluvního vztahu: Neurčitá
15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016? 44.000 Kč
16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč? 356.000 Kč
Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 22.6.2017

9/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o kopii stavebního povolení pro nový most vedle obecního úřadu a kopii technické
zprávy k tomuto mostu.
Poskytnutá informace:
Žadateli byla zaslána kopie stavebního povolení k rekonstrukci propustku P4 a kopie technické zprávy
k tomuto mostu.
Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 27.6.2017

8 /2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o rozhodnutí o změně kategorie pozemní komunikace na „naší sporné“ účelové
komunikaci na pozemcích parc.č. 61/4, 61/2, 1745/1 a 51/18 k.ú. Rybí a kopii právního titulu, na základě
kterého došlo ke změně vlastnictví mostku mého otce na Obec Rybí.
Poskytnutá informace:
Žadateli byla zaslána informace, že pro účelové komunikace se žádná rozhodnutí nevydávají.
Komunikace na pozemcích parc. č. 61/4, 61/2, 1745/1 a 51/18 leží na pozemcích ve vlastnictví obce a
České republiky mimo uzavřený prostor. Je veřejně přístupná. Pozemky parc. č. 51/9, 54 a 55/2 k.ú Rybí
jsou ve vlastnictví soukromých osob veřejnosti nepřístupné.
Vlastnictví propustku vyplývá zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích – znění dle 319/2016
Sb., kdy v souladu s § 12 odst. 1) písm. b) jsou součástí dálnice, silnice a místní komunikace také mostní
objekty (nadjezdy), po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zařízení, ochranných
štítů a sítí na nich, strojních vybavení sklopných mostů, ledolamů, propustků, lávek pro chodce nebo
cyklisty. Pozemky parc. č. 61/4, 61/2 a 51/18 (vlastník obec Rybí) propojuje je propustek nad potokem
(parc. 1745/1 – vlastník Česká republika). Vlastníkem propustku je obec Rybí.
Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 1.6.2017
Stížnost proti vyřízení žádosti
Žadatel podal stížnost proti způsobu poskytnutí informace k žádosti podané 17.5.2017, kdy žádal o
rozhodnutí o změně kategorie pozemní komunikace na „naší sporné“ účelové komunikaci na pozemcích
parc.č. 61/4, 61/2, 1745/1 a 51/18 k.ú. Rybí a kopii právního titulu, na základě kterého došlo ke změně
vlastnictví mostku mého otce na Obec Rybí.
Žadatel se domnívá, že nebylo ze strany povinného subjektu postupováno správně, když měl žádost
zamítnout s odůvodněním, že požadované informace neexistují. Žádal proto o nápravu nebo postoupení
stížnosti nadřízenému orgánu k prošetření.
Vyřízení stížnosti: zjednání nápravy
Povinný subjekt požadovanou informaci nemůže poskytnout, taková informace nebyla nikdy
zpracována, tudíž ji povinný subjekt nedisponuje.
Žadatel žádá o rozhodnutí o změně kategorie pozemní komunikace na „naši sporné“ účelové komunikaci
na pozemcích parc. č. 61/4, 61/2, 1745/1 a 51/18 kú Rybí. Povinný subjekt sděluje, že pro účelové
komunikace se žádná rozhodnutí nevydávají. Komunikace na pozemcích parc. č. 61/4, 61/2, 1745/1 a
51/18 leží na pozemcích ve vlastnictví obce a České republiky mimo uzavřený prostor. Je veřejně
přístupná. Pozemky parc. č. 51/9, 54 a 55/2 kú Rybí jsou ve vlastnictví soukromých osob veřejnosti
nepřístupné.
• Dále žadatel žádá o kopii právního titulu, na základě kterého došlo ke změně vlastnictví mostku
žadatelova otce na Obec Rybí. Povinný subjekt sděluje, že vlastnictví propustku vyplývá zákona 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích – znění dle 319/2016 Sb., kdy v souladu s § 12 odst. 1) písm. b) jsou
součástí dálnice, silnice a místní komunikace také mostní objekty (nadjezdy), po nichž je komunikace
vedena, včetně chodníků, revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojních vybavení
sklopných mostů, ledolamů, propustků, lávek pro chodce nebo cyklisty. Pozemky parc. č. 61/4, 61/2 a
51/18 (vlastník obec Rybí) propojuje je propustek nad potokem (parc. 1745/1 – vlastník Česká
republika).

7/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí kopie pasportu místních a účelových komunikací obce Rybí.
Poskytnutá informace:
Žadateli byl poskytnut pasport místních komunikací v zip.
Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce
Dne: informace byla žadateli poskytnuta emailem dne 26.5.2017

6 /2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí kopie zápisu ze zasedání ZO ze dne 26.4.2017 a kopií usnesení včetně
příloh z jednání rady obce za období březen – duben 2017
Poskytnutá informace:
Obecní úřad Rybí zaslal žadateli kopii zápisu ze zasedání ZO ze dne 26.4.2017 a kopie usnesení
z jednání rad obce za období březen – duben 2017
Zpracovala: Jana Marková, referentka správních činností
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 16.5.2017

5/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí informací ke stavbě cesty k RD Pavla Bartoně:
• kolik stál celkem výkup pozemků od bývalých vlastníků do vlastnictví obce
• kolik stál projekt na tuto cestu
• kopii situačního plánu této cesty
• jaké jsou celkové náklady vybudování této cesty
Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace k opravě kanalizační stoky „A“ a s tím související rekonstrukcí
účelové komunikace na pozemku parc.č. 1710/3, 1711/1 a 319, která slouží jako přístupová
komunikace k parc.č. 318/6, 318/7, 428/5, 428/4, 428/6, 428/3, 428/4 a po další etapě rekonstrukce
také jako přístupová komunikace pro pozemky 320, 365/3, 365/2, 361/4, 361/3, 361/5, 361/6:
• cena za výkup pozemků byla stanovena znaleckým posudkem a schválena usnesením ZO
83/6/2015 ve výši 42.830 Kč
• cena uhrazená za projektovou dokumentaci činí 21.500 Kč.
• kopie situačního snímku
• náklady na rekonstrukci komunikace včetně opravy kanalizační stoky:
- oprava kanalizační stoky 280.173 Kč
- rekonstrukce komunikace po opravě kanalizace a rozšíření komunikace na zbytku
pozemku 463.328 Kč
Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 6.4.2017

4/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládaní s odpady
v obci:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),
3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta informace:
1. Nemáme určenou výši poplatků místní vyhláškou, občané platí za jeden odvoz popelnice 60 Kč.
2. a) počet sběrných míst je 12
b) papír,plasty,sklo,oděvy,elektro
c) papír – 13 ks
sklo – 13 ks
plasty – 29 ks
kontejner na oděvy
nádoba na tonery
nádoba na zářivky
nádoba na drobný elektro – Ebox
3. Eko-kom,a.s.
4. Technické služby Nový Jičín
Zpracovala: Jaroslava Honešová, účetní
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 3.4.2017

3/2017
Předmět žádosti:
Žadatelka požádala o informace týkající se omezení vjezdu silničních vozidel nad 12 tun na místní
komunikaci, která vede přes pozemek parc.č. st. 7/2 k.ú. Rybí. Žadatelka požádala o kopie vyjádření
Policie ČR a silničního správního úřadu.
Poskytnutá informace:
Žadatelce byly zaslány kopie
- žádosti obce Rybí o doplnění stávajícího dopravního značení ze dne 1.9.2016
- písemné vyjádření Policie ČR k návrhu dopravního značení č.j. KRPT-207375/ČJ-2016070406 ze dne 14.9.2016
- doplnění k vyjádření k návrhu dopravního značení č.j. KRPT-207375/ČJ-2016-070406, č.j.
OB/563/2016 ze dne 24.2.2017
Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce
Dne: informace byla žadateli poskytnuta dne 6.3.2017

2/2017
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o kopii zápisu ze zasedání ZO dne 15.2.2017. Dále pak o přehled příjmů a výdajů
v kapitole odpadového hospodářství dle jednotlivých položek.
Poskytnutá informace:
Informace o odpadovém hospodářství v roce 2016
Výdaje:
- domovní odpad (popelnice) – 226.329 Kč
- velkoobjemové kontejnery – 93.796 Kč
- tříděný odpad
– 92.003 Kč
- bioodpad
– 1.748 Kč
- nebezpečný odpad
– 6.189 Kč
Příjmy:
- visačky
212.580 Kč
- tříděný odpad – Ekokom 132.697 Kč
papír,sklo,žel.šrot
16.600 Kč
nebezpečný odpad
2.285 Kč
Zpracovala : Jaroslava Honešová, účetní
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 1.3.2017

1/2016
Předmět žádosti:
Žadatel požádal o zaslání investičních plánů obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které
jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
Poskytnutá informace:
Investiční plán obce na rok 2016
Rekonstrukce budovy sokolovny – celková rekonstrukce budovy sokolovny č.p. 176, rozpočet 23 mil.
Kč., plánovaný termín započetí projektu v březnu 2017, výběrové řízení ukončeno, uzavřena SoD
Rekonstrukce účelové komunikace a oprava kanalizace – oprava havarijního stavu kanalizační stoky,
rekonstrukce povrchu účelové komunikace v rozpočtu 700.000 Kč s plánovaným termínem započetí
projektu březen 2017, výběrové řízení dokončeno, uzavřena SoD
Rekonstrukce sálu kulturního domu – zlepšení akustických vlastností sálu, rozpočet 400.000 Kč,
termín započetí projektu v březnu 2017, výběrové řízení dokončeno
Zpracovala: Marie Janečková, starostka obce
Dne: informace byla žadateli poskytnuta datovými schránkami dne 2.3.2017

