ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 12. 12. 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 5. 12. 2016
do 13. 12. 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 Pavla Krátkého a pana Pavla Teplého. Určil
ověřovateli zápisu pana Radka Kotrlu a pana Ondřeje Hrabinu, 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 Pavla Krátkého a pana
Pavla Teplého.

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. Předsedající navrhl doplnění
programu o schválení přílohy OZV č. 4/2015 o místním poplatku za odpady. Protože nebyly
vzneseny žádné námitky, dal předsedající hlasovat o rozšířeném návrhu programu.
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Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje rozšířený program dnešního zasedání zastupitelstva obce
o bod schválení přílohy OZV č. 4/2015 o místním poplatku za odpady:
1.

Rozpočtové opatření na rok 2016.

2.

Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2017.

3.

Odměny podle nařízení vlády č. 37/2003.

4.

Plnění programu rozvoje obce.

5.

Různé.

6.

Schválení přílohy OZV č. 4/2015 o místním poplatku za odpady

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
31. 10. 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
31. 10. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Rozpočtové opatření na rok 2016.
Účetní obce paní Hrabinová seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovými opatřeními, která byla
provedena jen v rámci rozpisu. Jednalo se pouze o přesuny z jedné rozpočtové položky na druhou.
Uvedeny přesuny nepřesahovaly částku 30 000 Kč, podléhaly tak jen schválení starosty.
Zastupitelstvo vzalo uvedená rozpočtová opatření na vědomí.

2) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2017.
Dne 21. 11. 2016 byl na úřední desce Malé Bystřice vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2017.
Z úřední desky byl sňat dne 12. 12. 2015. Starosta seznámil přítomné zastupitele s jednotlivými
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položkami rozpočtu obce. V době, kdy byl návrh rozpočtu vyvěšen, došlo ke změnám, které bylo
vhodné do něj zapracovat. Bylo proto navrženo navýšit příjmy v položce Sdílené daně od státu
o částku 200 000 Kč a položku Vlastní financování o částku 500 000 Kč. Celkové navýšení příjmů
bylo o 700 000 Kč. Na straně výdajů bylo navrženo navýšení v paragrafu 5512 Hasiči o 500 000 Kč
(nákup hasičského auta) a výdaje v paragrafu 6171 Vnitřní správa o 200 000 Kč (vybavení 1. patra
OÚ). Zastupitelstvo tyto změny schválilo. Další připomínky k rozpočtu nebyly. Projednávaný
rozpočet je vyrovnaný, na straně příjmů částka 6 097 000 Kč a na straně výdajů částka 6 097 000 Kč.

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schválilo upravený návrh rozpočtu na rok 2017. Oproti
vyvěšenému návrhu rozpočtu obce byly přijaty změny ve výši 700 000 Kč na straně příjmů a 700 000
Kč na straně výdajů. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 6 097 000 Kč a výdaje činí 6 097 000 Kč.
Rozpočet je vyrovnaný.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3) Odměny podle nařízení vlády č. 37/2003.
V souvislosti s celorepublikovým zvýšením odměny uvolněných členů a platů státních zaměstnanců
navrhl předsedající zvýšení odměny místostarostky Ing. Aleny Válkové na 11 000 Kč / měsíc a
odměny zastupitelů na 1 100 Kč / měsíc. Oboje s účinností od 1. 1. 2017.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zvýšení odměny místostarostky Ing. Aleny Válkové
na 11 000 Kč / měsíc a odměny zastupitelů na 1 100 Kč / měsíc. Oboje s účinností od 1. 1. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 1

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4) Plnění programu rozvoje obce.
Dne 13. 6. 2016 byl zastupitelstvem schválen Strategický plán rozvoje obce, který by měl být vždy
na

závěr

roku

vyhodnocen,

popřípadě

aktualizován.

V akčním

plánu

bylo

stanoveno

12 programových cílů, které předsedající postupně vyhodnotil a konstatoval, co se v obci pro jejich
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naplnění udělalo a co je naopak nutné naplánovat na příští rok. V tomto roce byl uskutečněn zájezd
do Krakowa a Wieliczky, maškarní karneval pro děti, Mikulášská besídka, vítání občánků, Ovčácké
dny. Byla opravena místní komunikace v úseku od křižovatky na Santově až po odbočku na Grúň.
V příštím roce se chce v kulturních akcích pokračovat, aktuálně se plánují možnosti obecního
zájezdu. Je zažádáno o dotaci na opravu dalšího úseku místní komunikace na Santov. V plánu je také
zažádat o dotaci na opravu 1. patra obecního úřadu, kde by vznikly klubovny pro spolky v obci.
Zamýšlí se také opravy zastávek, především zastávky V Údolí. Na návrh členů zastupitelstva se také
zjistí možnosti stabilizace a zlepšení kvality Internetu v naší obci. Žádné další náměty či připomínky
nebyly, zastupitelé vyhodnocení plnění programu rozvoje obce vzali na vědomí.

5) Různé.
V souvislosti se strategickým cílem Příroda a krajina akčního plánu obce seznámil předsedající
přítomné s novou Výzvou Ministerstva životního prostředí. Cílem Výzvy je realizace soustav
domovních čistíren odpadních vod, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického
hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Příjemce podpory je povinen
zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených domácích ČOV. Nedílnou součástí provozu je
zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených domácích ČOV. Budou tak hlášeny a
evidovány případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou
dobu udržitelnosti. Navržená soustava domácích ČOV musí řešit napojení minimálně 30 %
z celkového počtu domů užívaných pro trvalé rodinné bydlení. V souvislosti s touto Výzvou
kontaktoval starosta projektanta, který zašle návrh studie a návrh technické zprávy možnosti řešení
pro naši obec. Zastupitelé vzali uvedené informace na vědomí.

6) Schválení přílohy OZV č. 4/2015 o místním poplatku za odpady
Při stanovení výše poplatku za odpad se vychází ze skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu. Tyto náklady za rok 2015 činily 175 000 Kč, vydělily se počtem osob
s pobytem na území obce + počtem staveb určených k individuální rekreaci a počtem rodinných
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Z výsledné částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky, a to ve výši 200 Kč.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje přílohu obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku za odpady,
kterou se stanovuje sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 200 Kč s účinností
od 1. 1. 2017.
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Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 18. prosince 2016

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Radek Kotrla

………………………………

Ondřej Hrabina

………………………………
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