ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 19. 04. 2017
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 10. 04. 2017
do 20. 04. 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva, jeden člen se
dostavil zhruba o 30 minut později, hlasoval až při usnesení č. 4/15/2017), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

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

Návrh usnesení č. 1/15/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Ondřeje Hrabinu a pana
Pavla Teplého.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/15/2017 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. 2/15/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1.

Žádost Jednoty SD Vsetín o příspěvek na provoz prodejny potravin

2.

OZV 1/2017 a 2/2017 – Stanovení společných školských obvodů

3.

Projednání a schválení: účetní závěrka obce za rok 2016, přezkum hospodaření obce
za rok 2016, závěrečný účet obce za rok 2016

4.

Rozpočtová opatření

5.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/15/2017 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 20. 2. 2017
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
20. 2. 2017. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/15/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
20. 2. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/15/2017 bylo schváleno.

1) Žádost Jednoty SD Vsetín o příspěvek na provoz prodejny potravin
Zastupitelstvo navštívili členové představenstva Jednoty SD Vsetín Ing. Ladislav Macek a
Ing. Miloslav Chamraďa. Dne 22. 3. 2017 zaslalo vedení Jednoty SD Vsetín na obec žádost
o příspěvek z rozpočtu obce na spolufinancování provozu prodejny potravin a smíšeného zboží v naší
obci. Tato žádost byla rozeslána zastupitelům obce spolu s pozvánkou na zasedání zastupitelstva, aby
měli dostatek času s jejím obsahem seznámit. Představenstvo Jednoty v žádosti uvádí, že je k sepsání
žádosti vede tlak neustále rostoucí konkurence především zahraničních řetězců, dále zhoršující se
zákonné předpisy generující nemalé náklady. Dalšími aspekty jsou snaha o vylepšení platů
zaměstnanců Jednoty a snaha o provozování co nejširší sítě prodejen v blízkosti zákazníků. Vedení
Jednoty v dopise žádá o příspěvek pro rok 2017 ve výši 350 000 Kč, který vychází z výsledku
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hospodaření prodejny na Malé Bystřice v roce 2016. V tomto roce obec není schopna takovou částku
vynaložit, jelikož při sestavování rozpočtu s ní nebylo kalkulováno. Z tohoto důvodu byli zúčastnění
členové představenstva Jednoty SD Vsetín upozorněni, aby případné další žádosti o příspěvek
předkládali vždy nejpozději v průběhu října, aby mohly být zařazeny do rozpočtu na následující rok.
Během jednání bylo položeno několik dotazů týkajících se např. postupu řešení obdobného problému
v obci Seninka, možnosti žádosti o dotaci na pokrytí tohoto příspěvku z krajského rozpočtu, případná
úprava prodejní doby obchodu na Malé Bystřici nebo financování poloviční prodejní síly v letní
sezóně. Po dlouhém jednání se přítomní zastupitelé shodli na max. akceptovatelném příspěvku pro
letošní rok v hodnotě 100 000 Kč. Předsedající nechal hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/15/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje částku 100 000 Kč jako příspěvek na provoz prodejny
potravin a smíšeného zboží v obci Malá Bystřice v roce 2017 s tím, že bude muset být projednána
změna rozpočtu obce na příštím zastupitelstvu a že částka bude vyplacena nejpozději
do 30. září 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/15/2017 bylo schváleno.

2) OZV 1/2017 a 2/2017 – Stanovení společných školských obvodů
Na minulém zasedání zastupitelstva dne 20. února 2017 byly schváleny dohody o vytvoření
společných školských obvodů mateřské a základní školy s městem Vsetín. Na základě těchto dohod
nyní obec Malá Bystřice musí vydat obecně závazné vyhlášky, kterými stanoví část společného
školského obvodu mateřské i základní školy. OZV obce Malá Bystřice č. 1/2017 stanovuje území
Malé Bystřice částí školského obvodu Mateřské školy Vsetín, se sídlem na ulici Kobzáňova 1537,
75501 Vsetín. OZV č. 2/2017 stanovuje území Malé Bystřice částí školského obvodu Základní školy
Vsetín Trávníky, se sídlem na ulici Matouše Václavka 1217, 75501 Vsetín. Nikdo z přítomných
neměl k obecně závazným vyhláškám žádné připomínky, proto nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/15/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Malá Bystřice č.
1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 5/15/2017 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

Návrh usnesení č. 6/15/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Malá Bystřice č.
2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/15/2017 bylo schváleno.

3) Projednání a schválení: účetní závěrka obce za rok 2016, přezkum
hospodaření obce za rok 2016, závěrečný účet obce za rok 2016
Účetní obce paní Hrabinová seznámila přítomné zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2016.
Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce dne 04. 04. 2017 a sňat byl dne 20. 04. 2017. Dále paní
Hrabinová seznámila přítomné zastupitele s účetní závěrkou obce za rok 2016. Přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. února 2017. Během přezkoumání
nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly vliv na hospodaření obce. Nebyla zjištěna ani žádná
rizika, takže celkový výrok přezkoumání je bez chyb. Jelikož k závěrečnému účtu, k účetní závěrce
ani k výsledku přezkumu hospodaření obce Malá Bystřice nebyly vzneseny žádné připomínky,
nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 7/15/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/15/2017 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/15/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/15/2017 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/15/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výsledky přezkumu hospodaření obce v roce 2016
uskutečněného ve dnech 16. a 17. února 2017

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 9/15/2017 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

4) Rozpočtová opatření
Účetní obce paní Hrabinová dále přítomné seznámila s rozpočtovým opatřením č. 1 - přesun
prostředků mezi § ze dne 28. 02. 2017. Toto opatření se týkalo přesunu a vratky nevyčerpaných
peněžních prostředků za volby. Rozpočtové opatření č. 2 – přesun prostředků mezi § ze dne
15. 03. 2017 se týkalo přesunů transferů určených na sociální služby a charitě. Rozpočtové opatření
č. 3 ze dne 31. 03. 2017 se rovněž vztahovalo na přesun prostředků mezi §. Rozpočtové opatření č. 4
ze dne 03. 04. 2017 se týkalo zapojení příspěvku ÚP do rozpočtu. Dotace ÚP na zaměstnance
Vlastimila Zárubu se čerpají z Evropského sociálního fondu.
Nikdo z přítomných k předloženým rozpočtovým opatřením neměl žádné dotazy, proto nechal
předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 10/15/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 28. 02. 2017,
Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 15. 03. 2017, Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 31. 03. 2017 a
Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 03. 04. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/15/2017 bylo schváleno.

5) Různé
-

sazebník úhrad za poskytování informací - Předsedající přítomné seznámil s vydáním
sazebníku úhrad za poskytování informací. Sazebník byl vydán dne 27. 03. 2017 a to v souladu
s §5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V sazebníku
jsou vyčísleny náklady na pořízení kopií, náklady na opatření technických nosičů dat, náklady
na odeslání informací žadateli, náklady na vyhledávání a třídění informací. Sazebník je přístupný
na webových stránkách obce. Zastupitelé vzali vydání sazebníku na vědomí.

-

dotace z úřadu práce na pracovníka obce – Od 1. dubna 2017 nastoupil na údržbu veřejných
prostranství a budov pan Vlastimil Záruba. Prostřednictvím uzavření smlouvy s úřadem práce se
na jeho plat získal příspěvek z Evropského sociálního fondu.

-

zpráva o bezpečnostní situace v obci Malá Bystřice za rok 2016 - Zprávu pro obec vystavilo
Obvodní oddělení policie Jablůnka, do jejíž působnosti obec Malá Bystřice spadá. V roce 2016
byly v obci šetřeny 3 trestné činy, ve srovnání s rokem 2015 je to nárůst o 1 skutek. V oblasti
přestupků došlo ke spáchání 5 skutků, což oproti roku 2015 znamená pokles o 1 skutek. Závěrem
se ve zprávě uvádí, že obec Malá Bystřice se z hlediska bezpečnosti řadí ke klidným a
bezproblémovým obcím.
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-

hasičské auto – Dále byly projednány možnosti naložení se starším hasičským autem. Zastupitelé
se po vzájemné diskuzi se zástupci Sboru dobrovolných hasičů Malá Bystřice dohodli, že se
prozatím auto nebude prodávat nikomu cizímu a bude se pokračovat v dalším společném jednání,
zda se auto Sboru prodá, pronajme nebo se najde ještě jiná varianta.

-

dotazy a připomínky – Přítomní hosté také upozornili na problém znečištění komunikací a
chodníků koňským trusem. Připomněli záměr umístění zrcadla u komunikace na Santov,
konkrétně u domu č.p. 66. Dále také poukázali na zanechání ostatní komunikace, parc. č. 3764
ve vlastnictví obce Malá Bystřice, ve špatném stavu po nedávné těžbě dřeva. Předsedající slíbil,
že dotčené vlastníky (popř. znečišťovatele) bude kontaktovat a bude se uvedenými připomínkami
zabývat. Závěrem bylo také s přítomnými hosty dohodnuto, že se odpadkový koš, umístěný
ve dřevěném posezení u obchodu, přesune o kousek dále od posezení z důvodu nepříjemného
zápachu.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 21. dubna 2017

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Radek Kotrla

………………………………

Radmila Zdráhalová

………………………………
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