ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 31. 10. 2016
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16 hodin
starostou obce Ing. Miloslavem Studenkou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 92. odst.1.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Malá Bystřice zveřejněna v souladu se zákonem od 17. 10. 2016
do 1. 11. 2016. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl za členy návrhové komise pana Radka Kotrlu a pana Ondřeje Hrabinu. Určil
ověřovateli zápisu paní Radmilu Zdráhalovou a pana Pavla Krátkého, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Radka Kotrlu a
pana Ondřeje Hrabinu.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Protože nebyly vzneseny žádné
návrhy na doplnění programu, dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
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Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1)

Průjezd Valašské rallye 26. 3. 2017

2)

Plnění rozpočtu 2016

3)

Možnosti dotací v roce 2017

4)

Návrhy do rozpočtu v roce 2017

5)

Plán inventur a jmenování inventarizační komise

6)

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 8. 8. 2016
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
8. 8. 2016. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
8. 8. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Průjezd Valašské rallye 26. 3. 2017
Zasedání zastupitelstva navštívil pan Jaromír Tomaštík, aby projednal možnost povolení rychlostní
zkoušky Valašské rally 2017 na území Malé Bystřice. Seznámil přítomné zastupitele se zamýšlenou
trasou rychlostní zkoušky Bystřička. Předpokládaným termínem průjezdu je neděle 26. března 2017
a rychlostní zkouška by se skládala ze 2 průjezdů. Trasa by vedla kolem přehrady a pokračovala
na Valašskou Bystřici, avšak po startu by závodní auta projela 2 krát kolem přehradní nádrže.
Nejpravděpodobněji bude start umístěn u mostu U Bušů ve směru od Vsetína. Po vzájemném
vyjednávání zastupitelé návrh průjezdu Valašské rally vzali na vědomí.
Dále pan Jaromír Tomaštík přítomné oslovil s myšlenkou budoucího průjezdu rally přes Santov.
Tomuto záměru nebyli zastupitelé nakloněni a zrovna s ním nesouhlasili. Jako poslední nastínil
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možnost opětovného uspořádání závodu do vrchu z Malé Bystřice. Přítomní zastupitelé tuto
myšlenku přijali pozitivně, otázkou však zůstává, zda se v budoucnosti podaří splnit náročné
podmínky tohoto závodu.

2) Plnění rozpočtu 2016
Účetní obce paní Hrabinová informovala přítomné zastupitele o plnění rozpočtu v roce 2016.
Za velmi úspěšné považuje, že poplatky za odpady a psy byly letos vybrány na 100%. V letošním
roce je také lepší vývoj daňových příjmů. V průměru je zaznamenán nárůst o 13% oproti roku
minulému.
Dále paní Hrabinová objasnila přítomným zastupitelům obsah položek Rozpočtového opatření č. 121
– Zapojení dotace do rozpočtu ze dne 01. 09. 2016. V rámci tohoto opatření se přesouvá částka
30 000 Kč na nákup čerpadla pro hasiče. Další bylo vysvětleno Rozpočtové opatření č. 123 – Přesuny
mezi § ze dne 26. 09. 2016. Jednalo se o přesun potřebných prostředků na úhradu opravy silnice
na Santově. Rozpočtové opatření č. 124 – Zapojení dotace do rozpočtu – silnice ze dne 01. 10. 2016,
a to ve výši 684 194 Kč. Jako poslední je Rozpočtové opatření č. 125 – Zapojení dotace na volby
do rozpočtu ze dne 03. 10. 2016. Dotace na volby činily 24 000 Kč, slouží k úhradě nákladů
vynaložených na materiál, mzdy, energii. Nevyčerpaný zbytek této dotace se musí vrátit.

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 121 – Zapojení dotace
do rozpočtu ze dne 01. 09. 2016, Rozpočtové opatření č. 123 – Přesuny mezi § ze dne 26. 09. 2016,
Rozpočtové opatření č. 124 – Zapojení dotace do rozpočtu – silnice ze dne 01. 10. 2016 a
Rozpočtové opatření č. 125 – Zapojení dotace na volby do rozpočtu ze dne 03. 10. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3) Možnosti dotací v roce 2017
-

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR
Výzvu, jejímž cílem je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací pro rozšíření
možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Minimální výše dotace
na jeden projekt je 100 000 Kč, maximální výše celkové dotace činí 80 % z celkových
způsobilých nákladů. Naši obec oslovila firma Terebo, poskytující veškeré služby spojené
s realizací vrtaných studní. Na zamýšlený projekt zpracovala předpokládaný rozpočet
s kalkulovanými výdaji ve výši 569 020 Kč. V případě získání dotace by výdaje obce činily
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113 804 Kč. Kalkulované výdaje mimo jiné obsahují projektovou dokumentaci, odborný
posudek, ověření vydatnosti zdroje, vrtné práce, vodovodní a elektrickou přípojku, čerpací
techniku, úpravu vody a rozbory vody na 5 let zdarma. Zastupitelstvo vzalo tuto možnost čerpání
dotace na vědomí a se záměrem souhlasí.
-

Ministerstvo pro místní rozvoj v podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova vypsalo
několik dotačních titulů. Pro naši obec se jeví vhodné dva tituly. Dotační titul č. 2 – Podpora
zapojení generací do komunitního života v obci. V rámci tohoto titulu by bylo možné zažádat
o dotaci na úpravu 1. patra obecního úřadu, kde by vznikly klubovny. Limity dotace jsou
v rozmezí 50 – 400 000 Kč, a dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Druhým vhodným dotačním titulem je č. 5 – Podpora obnovy místních
komunikací. Tato dotace by byla využita na opravu zbývajícího nespraveného úseku cesty
do Santova, ze strany od Kočíbů. Limity dotace jsou v rozmezí 100 000 – 1 000 000 Kč, dotace je
poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Zastupitelstvo
vzalo tyto možnosti čerpání dotací na vědomí a se záměry souhlasí.

4) Návrhy do rozpočtu v roce 2017
Kromě klasických nákladů na materiál, opravy, mzdy a provoz je nutné zahrnout do rozpočtu
i plánované náklady v nadcházejícím roce.
Záměry na rok 2017:
-

dokončení rekonstrukce 1. patra obecního úřadu,

-

nákup foukače na listí,

-

opravy zastávek,

-

instalace zabezpečovacího zařízení na hasičské zbrojnici do části pro hasiče,

-

oprava fasády Restaurace V Údolí, obzvláště ze spodní strany.

5) Plán inventur a jmenování inventarizační komise
Starosta obce jmenoval inventarizační komisi ve složení: předsedkyně komise paní Radmila
Zdráhalová; členové komise: pan Radek Kotrla, paní Milena Hrabinová, paní Alena Válková a
pan Pavel Teplý. Termín majetkové inventarizace se stanovil na 14. prosince 2016, v čase od 14:00
do 18:00 hod. Plán inventur bude následně zakončen 31. prosince 2016 inventurou dokladovou.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně
paní Radmila Zdráhalová; členové komise: pan Radek Kotrla, paní Milena Hrabinová, paní Alena
Válková a pan Pavel Teplý. Majetková inventarizace proběhne 14. prosince 2016 od 14 hodin.
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Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Různé
-

Předsedající přítomné zastupitele seznámil se změnou problematiky nočního klidu v souvislosti
s novelou zákona o přestupcích od 1. října 2016. Obce nemají povinnost vydávat obecně závazné
vyhlášky regulující dobu nočního klidu. Mají však možnost v případě existence výjimečných
celoobecních akcí v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky
kdykoliv v průběhu roku zkrátit či nevymezit. Společenské nebo rodinné akce nevyžadují
ohlášení či povolení obce a mohou se na území obce konat i po 22. hodině. Ovšem za podmínky
respektování ochrany nočního klidu stanovené zákonem o přestupcích.

-

Jako další bod navrhl předsedající projednat rozšíření ceníku služeb obce o půjčování vozíku a
pivních setů. Navrhuje 50 Kč za den půjčení přívěsného vozíku a 20 Kč za jeden pivní / den
půjčení. Po projednání se zastupitelstvo shodlo na navrhované výši půjčovného za přívěsný
vozík. Ten si bude moci zapůjčit pouze občan s trvalým bydlištěm na území obce a po podepsání
zápůjčního listu. Zastupitelstvo se dále shodlo, že pivní sety se nebudou půjčovat jednotlivcům
pro soukromou potřebu. Zůstanou využívány pouze spolky obce, při kulturních akcích
pro občany, či akcích se spoluúčastí obce.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje možnost zapůjčení přívěsného vozíku za cenu 50 Kč
za den půjčení občanům s trvalým pobytem na území Malé Bystřice. Dále neschvaluje půjčování
pivních setů jednotlivcům pro soukromou potřebu. Sety budou využívány pouze při kulturních akcích
pro občany, pořádaných obcí nebo spolky obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

-

Předsedající dále připomněl, že v souvislosti s rekonstrukcí části vedení nízkého napětí v naší
obci, bylo nutné na nezbytně dlouhou dobu sundat z podpěrných bodů zařízení veřejného
osvětlení a místního rozhlasu. Současně bylo zapotřebí vedení VO a MR zrekonstruovat a provést
ho izolovaným svazkovým vodičem. Uvedené výkony se zadaly stejné společnosti, co prováděla
rekonstrukci vedení NN. Docílilo se tak toho, že všechny tyto práce byly prováděny najednou a
plynule. Znamenalo to tak minimalizaci výpadku veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Kdyby
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se rekonstrukce zadala jiné společnosti, probíhaly by práce na rekonstrukci obecního majetku
až po uskutečnění rekonstrukce NN, což by výpadek značně prodloužilo.
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 2. listopadu 2016

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Radmila Zdráhalová

………………………………

Pavel Krátký

………………………………
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