ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 19. 02. 2018

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 07. 02. 2018
do 20. 02. 2018. 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 řádné
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 Ondřeje Hrabinu a pana Radka Kotrlu. Určil
ověřovateli zápisu pana Pavla Teplého a pana Pavla Krátkého, zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou.
K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/19/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Ondřeje Hrabinu a pana
Radka Kotrlu.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/19/2018 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.
1

Návrh usnesení č. 2/19/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1.

Převzetí Hlavní polní cesty HC11 (Zezulkov) od Státního pozemkového úřadu

2.

Rozpočtová opatření

3.

Projednání výroční zprávy o poskytování informací za rok 2017

4.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/19/2018 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 06. 12. 2017
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
06. 12. 2017. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/19/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
06. 12. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/19/2018 bylo schváleno.

1) Převzetí Hlavní polní cesty HC11 (Zezulkov) od Státního pozemkového
úřadu
Předsedající přítomné seznámil s protokolem o předání a převzetí Hlavní polní cesty HC11 se
záchytným příkopem PRI7 v k.ú. Malá Bystřice. Předávajícím je Státní pozemkový úřad ČR. Hlavní
polní cesta HC11 se záchytným příkopem PRI7 byla realizována na pozemcích, p.č. 3917 a 3859
v k.ú. Malá Bystřice, jako společné zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav.
Společné zařízení bylo realizováno ve veřejném zájmu na základě stavebního povolení, které nabylo
právní moci dne 16. 04. 2016. Do provozu bylo společné zařízení uvedeno kolaudačním souhlasem
ze dne 17. 08. 2017. Celková účetní investiční hodnota Hlavní polní cesty HC11 se záchytným
příkopem PRI7 v k.ú. Malá Bystřice ke dni předání a převzetí činí 7 475 556 Kč včetně DPH.
K protokolu o předání a převzetí neměl nikdo z přítomných žádné námitky, proto nechal předsedající
o jeho schválení hlasovat.
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Návrh usnesení č. 4/19/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje převzetí hlavní polní cesty HC11 se záchytným
příkopem PRI7 v k.ú. Malá Bystřice od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví a účetní a
majetkové evidence obce.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/19/2018 bylo schváleno.

2) Rozpočtová opatření
Účetní obce, paní Hrabinová, seznámila přítomné s obsahem rozpočtových opatření. Konkrétně se
jednalo o Rozpočtové opatření č. 15 – Přesun prostředků ve výši 28 000 Kč mezi § ze dne 11. 12.
2017 a Rozpočtové opatření č. 16 – Přesun prostředků ve výši 16 000 Kč mezi § ze dne 21. 12. 2017.
Jelikož se jedná pouze o přesun mezi §, zastupitelstvo vzalo uvedená rozpočtová opatření na vědomí.

3) Projednání výroční zprávy o poskytování informací za rok 2017
Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo v minulém roce
přijato 6 písemných žádostí o poskytnutí informace. Dotazy se týkaly např. zjištění majitele
příjezdové cesty k pozemku; jakým způsobem je vyřešeno třídění odpadu/svoz odpadu v obci a jakou
firmou je prováděno; jaké budou investiční akce obce (název projektu, popis, plánovaný termín aj.);
odpadové hospodářství v obci + dotaz, zda bychom uvítali vstup další odpadové firmy na trh;
problémy s holuby či jinými škodlivými ptáky v obci. Celkem bylo vyřízeno 5 žádostí, pouze jedné
žádosti nebylo vyhověno s odůvodněním, že nespadá do pravomoci obce. Zastupitelé vzali výroční
zprávu o poskytování informací za rok 2017 na vědomí.

4) Různé
- Hlavní polní cesta HC7 - Státní pozemkový úřad neschválil návrh vybudování zpevněné cesty
od Besedů dolů do Chléviska, jak bylo odsouhlaseno na zasedání zastupitelstva dne 6. 12. 2017.
Zástupci Státního pozemkového úřadu však projevili zájem o uskutečnění dalšího investičního
projektu v obci. Předsedající proto navrhl, jako alternativu zamítnuté cesty, zkvalitnění úseku
od hlavní cesty na Santov po Besedy.

Jednalo by se o pozemek p.č. 3407, vedené Státním

pozemkovým úřadem pod označením HC7.

Návrh usnesení č. 5/19/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zařazení Hlavní polní cesty HC7 do priorit obce.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 5/19/2018 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

- Škodní událost na obecním automobilu – Počátkem února došlo na místní komunikaci na Santově
k dopravní nehodě, při které došlo k poškození obecního automobilu. Oprava v autorizovaném
servisu byla vyčíslena na 130 000 Kč. Další oslovený servis navrhl realizaci opravy v odhadované
výši 27 000 Kč. Možnou variantou je také nákup nového obecního automobilu. Předsedající požádal
přítomné zastupitele o vyjádření a výběr nejvhodnější varianty. Po krátké diskuzi vyjádřilo
zastupitelstvo názor, ať se automobil nechá opravit za navrhovanou cenu cca 27 000 Kč.
Do budoucna se popřemýšlí nad případným výběrem nového automobilu, s přihlédnutím k aktuálním
požadavkům na vlastnosti automobilu a finančním možnostem obce.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 21. února 2018

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Teplý

………………………………

Pavel Krátký

………………………………
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