ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 28. 06. 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 14. 06. 2017
do 29. 06. 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 členů zastupitelstva, jeden člen se řádně
omluvil), 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 paní Radmilu Zdráhalovou. Určil
ověřovateli zápisu pana Pavla Teplého a pana Ondřeje Hrabinu, zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou.
K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/16/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Radka Kotrlu a paní
Radmilu Zdráhalovou.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/16/2017 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. 2/16/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1.

Schválení priorit výstavby cest po pozemkových úpravách HC8 Chlévisko

2.

Rozpočtová opatření

3.

Opravy místních komunikací

4.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/16/2017 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 19. 4. 2017
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
19. 4. 2017. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/16/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
19. 4. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/16/2017 bylo schváleno.

1) Schválení priorit výstavby cest po pozemkových úpravách HC8
Chlévisko
V souvislosti s opravami cest investovanými Pozemkovým úřadem ve Vsetíně, je nutné schválit další
priority výstavby cest po pozemkových úpravách. V současnosti je již hotová oprava místní
komunikace do Palúšku, realizuje se oprava místní komunikace na Zezulkově a jako další je
navrhována výstavba cesty ve Chlévisku, konkrétně na parcele č. 2751. Na místě již proběhlo
předběžné setkání zástupců investora, obce a dalších dotčených osob. Bude-li tato priorita schválena,
mohlo by se začít v roce 2018. Nikdo z přítomných neměl další dotazy ani připomínky, proto nechal
předsedající hlasovat.
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Návrh usnesení č. 4/16/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice se usneslo, že do plánu společných zařízení schvaluje prioritu
výstavby komunikací VC8a a část komunikace VC9 Chlévisko.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/16/2017 bylo schváleno.

2) Rozpočtová opatření
Účetní obce, paní Hrabinová, seznámila přítomné s obsahem Rozpočtového opatření č. 5 - Zapojení
pokuty ČIŽP do rozpočtu ze dne 26. 4. 2017. ČIŽP v zimním období letošního roku udělila Sdružení
obcí Valašsko-Horní Vsacko pokutu za úpravu běžkařské trasy. Tato pokuta byla následně
přerozdělena obcím, v jejichž území běžkařská trať vede, dle poměrné části. Obec Malá Bystřice
za krátký úsek nedaleko Vsackého Cábu obdržela částku 250 Kč. O tyto finanční prostředky je nyní
nutné navýšit příjmy i výdaje rozpočtu obce. Podmínkou také je využití této částky na ochranu
životního prostředí. K bodu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto nechal předsedající
hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/16/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 – Zapojení pokuty ČIŽP
do rozpočtu ze dne 26. 4. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/16/2017 bylo schváleno.

3) Opravy místních komunikací
Jak bylo na předešlých zastupitelstvech uváděno, obec Malá Bystřice zažádala o dotaci na opravu
místní komunikace z Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně z Programu obnovy venkova.
Z těchto prostředků je zamýšleno opravit cestu na Santov v úseku od rodinného domu č.p 77 až
po Hospodu Santov. Naše žádost se umístila jako náhradní na 74. místě. Starosta oslovil pracovníka
ministerstva s žádostí o sdělení, zda je reálné počítat s touto dotací, jelikož v rozpočtu stále držíme
částku na tuto opravu. V odpovědi bylo uvedeno, že v současné době je dotováno 50 náhradních akcí
a další náhradní akce budou financovány z uspořených finančních prostředků průběžně dotovaných
akcí. Doporučil uvedenou akci připravit a vydržet do srpna 2017, kdy by měla být dodána většina
dokladů dotovaných akcí.
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Předsedající v souvislosti s opravami místních komunikací navrhl opravit cestu na Zezulkov.
V současnosti je realizována stavba Hlavní polní cesty HC11 (nad rodinným domem č.p. 29 směr
Kršle). Nechala se proto zpracovat kalkulace ceny opravy stávající cesty na Zezulkov. Navržená cena
činí 297 000 Kč bez DPH, necelých 360 000 Kč vč. DPH. Jedná se o cenu za opravu s nulovými
náklady na přesun techniky. V současnosti má obec finanční prostředky na oba záměry oprav
místních komunikací a jeví se jako ekonomické využít přítomnosti pokládkové techniky a cestu
současně opravit. Obec by si pouze dodělala vpustě na cestě. Nikdo z přítomných neměl další dotazy,
proto předsedající nechal hlasovat.

Návrh usnesení č. 6/16/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje opravu místní komunikace na Zezulkov (na parcele č.
3886) z finančních prostředků obce ve výši 360 000 Kč (vč. DPH), dle návrhu firmy EUROVIA CS,
a.s.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/16/2017 bylo schváleno.

4) Různé
-

Předsedající přítomné seznámil se zpracovaným pasportem místních komunikací, ve kterém je
zpracováno osazení dopravních značek na území obce. Cena pasportu činí zhruba 70 000 Kč.
Zastupitelé vzali pasport místních komunikací na vědomí.

-

Dále se projednávaly problémy s odchytem toulavých psů. V posledním měsíci byly řešeny dva
případy.

-

Naší obci bylo nabídnuto rozšíření vodoměrné stanice o měření teploty vzduchu. Měřené hodnoty
by byly zveřejňovány na stránkách obce vedle již zobrazovaných stavech vodní hladiny.
Rozšíření, instalace a zprovoznění by vyšlo na 7500 Kč bez DPH. Zastupitelé vzali tuto nabídku
na vědomí, ale jednoznačně se shodli na tom, že momentálně není potřebná.

-

Obec darovala 1000 Kč ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, jakožto příspěvek na dopravu dětí
vystupujících na Santově. Koncert se měl konat dne 18. června 2017, ale z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek byl zrušen.

-

Přítomní zastupitelé ještě poukázali na velkou ozvěnu při obecním rozhlasovém hlášení. Požádali
o zatlumení určitých míst v centru obce, aby nedocházelo ke vzájemné ozvěně. Předsedající
slíbil, že této problematice bude věnována pozornost při plánovaných opravách rozhlasu.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 30. června 2017
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__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Teplý

………………………………

Ondřej Hrabina

………………………………
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