ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 11. 09. 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 30. 08. 2017
do 11. 09. 2017. 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 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 Teplého a pana Ondřeje Hrabinu. Určil
ověřovateli zápisu pana Pavla Krátkého a pana Radka Kotrlu, zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou.
K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/17/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Pavla Teplého a pana
Ondřeje Hrabinu.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/17/2017 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. 2/17/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1.

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví obce Malá Bystřice

2.

Rozpočtová opatření a plnění rozpočtu

3.

SMS infokanál obce

4.

Návrhy do rozpočtu pro rok 2018

5.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/17/2017 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 28. 06. 2017
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
28. 06. 2017. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/17/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
28. 06. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/17/2017 bylo schváleno.

1) Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví obce Malá Bystřic
Předsedající přítomné seznámil s problémem, který vznikl po komplexních pozemkových úpravách.
Provedenými úpravami byla zrušena účelová komunikace, sloužící pro příjezd k pozemkům
p.č. 3477, p.č. 3476 a p.č. 3470. Navrhovaný příjezd z komunikace p.č. 3478 je nereálný, jelikož
vede přes mez měřící na výšku přes 2 metry. Majitelé dotčených parcel se proto dohodli, že jsou
ochotni darovat část svých pozemků obci Malá Bystřice, aby sloužily jako přístup k jejich
pozemkům. Na základě této dohody se nechal zpracovat geometrický plán, který parcely rozdělil a
přidělil nové číslování. Současní vlastníci darují obci parcely p.č. 3477/2 trvalý travní porost
o výměře 117 m2, p.č. 3476/2 trvalý travní porost o výměře 16 m2 a p.č. 3470/2 trvalý travní porost
o výměře 57 m2, které budou sloužit jako příjezd k pozemkům p.č. 3477/1, p.č. 3476/1 a p.č. 3470/1.
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Návrh usnesení č. 4/17/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nabytí pozemků p.č. 3477/2 trvalý travní porost
o výměře 117 m2, p.č. 3476/2 trvalý travní porost o výměře 16 m2 a p.č. 3470/2 trvalý travní porost
o výměře 57 m2 do majetku obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/17/2017 bylo schváleno.

2) Rozpočtová opatření a plnění rozpočtu
Účetní obce, paní Hrabinová, seznámila přítomné s obsahem jednotlivých rozpočtových opatření.
Rozpočtové opatření č. 6 – Zapojení finančního daru do rozpočtu ze dne 19. 06. 2017. Dar je
od firmy ARBARO, která obci darovala 3200 Kč jako náhradu za poškozenou cestu za čekárnou
U Bušů po provedené těžbě dřeva. Podmínkou bylo užití daru na kulturu. Rozpočtové opatření č. 7 –
Přesun prostředků mezi § ze dne 10. 07. 2017. Podstatou opatření byl přesun části finančních
prostředků určených na opravy komunikací k pokrytí nákladů spojených s vybudováním autobusové
zastávky v lokalitě Údolí. Rozpočtové opatření č. 8 – Zapojení investičního transferu do rozpočtu ze

dne 21. 08. 2017. Jedná se o přijetí dotace na pořízení nového hasičského auta a nákup čerpadla ve
výši 213 384 Kč. Rozpočtové opatření č. 9 – Neinvestiční transfer – volba prezidenta ze dne 23. 08.
2017. V souvislosti s plánovanou volbou prezidenta obec obdržela dotaci ve výši 30 000 Kč,
předpisem je přerozdělena na mzdy, nákup materiálu a stravné. Rozpočtové opatření č. 10 – Přesun
prostředků mezi § ze dne 23. 08. 2017. Z částky rozpočtovaných oprav komunikací a požární
ochrany se přesunuly finanční prostředky na dar Jednotě a nákup techniky komunálních služeb.
Dále paní účetní konstatovala, že plnění rozpočtu probíhá v pořádku. Finanční příjmy obce jsou
přiměřené a pravidelné, nedochází ke zpoždění, jak tomu bylo předešlý rok. Předsedající spolu s paní
účetní seznámili přítomné zastupitele se záměrem obce darovat za každé dítě, které navštěvuje ZŠ /
MŠ Vsetín nebo ZŠ / MŠ Valašská Bystřice, finanční obnos jejich zřizovateli nebo vedení školy.
Konkrétně by se jednalo o částku ve výši 3000 Kč / dítě určenou na školní pomůcky dítěte, s tím, že
bychom od škol nepožadovali vyúčtování.

Návrh usnesení č. 5/17/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 – Zapojení finančního daru do
rozpočtu ze dne 19. 06. 2017, Rozpočtové opatření č. 7 – Přesun prostředků mezi § ze dne 10. 07.
2017, Rozpočtové opatření č. 8 – Zapojení investičního transferu do rozpočtu ze dne 21. 08. 2017,
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Rozpočtové opatření č. 9 – Neinvestiční transfer – volba prezidenta ze dne 23. 08. 2017 a
Rozpočtové opatření č. 10 – Přesun prostředků mezi § ze dne 23. 08. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/17/2017 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/17/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dar ve výši 3000 Kč za každé dítě z Malé Bystřice
navštěvující Základní školu nebo Mateřskou školu ve Vsetíně a Základní školu nebo Mateřskou školu
ve Valašské Bystřici. Uvedený dar bude určen na školní pomůcky dítěte. Zároveň zastupitelstvo
pověřuje starostu uzavřením smlouvy se zřizovatelem, popř. vedením školy.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/17/2017 bylo schváleno.

3) SMS infokanál obce
Obec Malá Bystřice využila nabídky od firmy Konzulta Brno na zprovoznění SMS InfoKanálu obce
za cenu 400 Kč / měsíc. Jedná se pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci.
Pro zaregistrované občany se text obecního hlášení zašle formou textové zprávy na jejich mobilní
telefon. Zaregistrovat se je možné online prostřednictvím webových stránek, SMS zprávou nebo
osobně na obecním úřadě. Bližší informace jsou k dispozici na letáčcích nebo na obecním úřadě.

4) Návrhy do rozpočtu pro rok 2018
Předseda spolu s paní účetní zdůraznili termín, do kdy je možné podávat návrhy do rozpočtu pro rok
2018. Návrhy budou přijímány pouze do poloviny listopadu 2017, aby byl poté čas zpracovat návrh
rozpočtu na příští rok.

5) Různé
-

oprava místních komunikací - I když pro letošní rok bohužel dotace na opravu zbývajícího
úseku santovské cesty nevyšla, navrhl předsedající opravit některé úseky místních komunikací
z obecního rozpočtu. Na základě stížností občanů, návrhů zaměstnanců obce a stavební komise
byly vytyčeny úseky ve špatném stavu, které se obec pokusí opravit do zimního období. Byla tak
navržena cesta do Pohořeliska, cesta za hasičskou zbrojnicí a výsprava sjezdů ze spravené cesty
do Palúšku. Dále byla ještě navržena cesta p.č. 3407 vedoucí k Řehánkům a Besedům. Nikdo
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z přítomných k navrženým úsekům neměl žádné připomínky a zastupitelé vzali navrhované
opravy na vědomí.
-

nová autobusová zastávka - Je objednána nová autobusová zastávka, která nahradí stávající
plechovou na zastávce V Údolí.

-

vrt studny - V posledním srpnovém týdnu byl u obecního úřadu proveden vrt studny
za hasičskou zbrojnicí. Momentálně probíhá odčerpávání znečištěné vody po vrtání, vyřizuje se
dokumentace a nakupuje se potřebný materiál na připojení vrtu.

-

dotační program Dešťovka – V rámci tohoto dotačního programu je možné si zvolit podporu
ve 3 dotačních titulech. Největší zájem zřejmě zaznamená titul: Akumulace srážkové vody
pro zálivku zahrady. Předsedající přítomné informoval, že se podařilo dostat naši obce
do seznamu suchých obcí, je tudíž možné žádat např. o dotace na pořízení nádob na zachycení
dešťové vody do země. S umístěním nádrže je ovšem nutné vyřídit územní souhlas.

-

volby do Poslanecké sněmovny – ve dnech v termínu20. a 21. října 2017 se uskuteční volby
do Poslanecké sněmovny. Malá Bystřice má jeden volební okrsek a zapisovatelkou byla
jmenována Ing. Alena Válková.

-

dotazy a návrhy – zastupitel pan Teplý se na předsedajícího obrátil s dotazem, zda by bylo
možné oslovit Správu a údržbu silnic, aby ořezali křoviny podél jednosměrné komunikace,
vedoucí podél přehradní nádrže Bystřička. Předsedající řekl, že Správou s dotazem zkontaktuje.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 15. září 2017

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Krátký

………………………………

Radek Kotrla

………………………………
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