ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 25. 04. 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 16. 04. 2018
do 26. 04. 2018. 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 Krátkého a paní Radmilu Zdráhalovou.
Určil ověřovateli zápisu pana Radka Kotrlu a pana Pavla Teplého, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/20/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Pavla Krátkého a paní
Radmilu Zdráhalovou.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/20/2018 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.
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Návrh usnesení č. 2/20/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1.

Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2017

2.

Projednání a schválení přezkumu hospodaření obce za rok 2017

3.

Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017

4.

Rozpočtové opatření

5.

Projednání záměru odprodeje vrat hasičské zbrojnice

6.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/20/2018 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 19. 02. 2018
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
19. 02. 2018. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/20/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
19. 02. 2018.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/20/2018 bylo schváleno.

1) Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2017
Účetní obce paní Hrabinová předložila přítomným zastupitelům veškeré účetní výkazy sestavené
k rozhodnému dni, tedy 31. 12. 2017, a další podklady vyjmenované v § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Jelikož k účetní závěrce obce Malá Bystřice nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal předsedající
hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/20/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 4/20/2018 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

2) Projednání a schválení přezkumu hospodaření obce za rok 2017
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 se uskutečnilo ve dnech 19. – 20. března 2018.
Přezkum provedli pracovníci krajského úřadu. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a
nedostatky, spočívající v [§10 odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb.], ale nebyly zjištěny rizika dle
§10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Jelikož k výsledku přezkumu hospodaření obce za rok
2017 nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/20/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2017
uskutečněného ve dnech 19. a 20. března bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/20/2018 bylo schváleno.

3) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Účetní obce paní Hrabinová seznámila přítomné zastupitele se stavem závěrečného účtu obce za rok
2017. Návrh závěrečného účtu obce byl vyvěšen na úřední desce dne 6. dubna 2018 a sňat byl dne
27. dubna 2018.

Návrh usnesení č. 6/20/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, závěrečný účet obce Malá Bystřice za rok 2017 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/20/2018 bylo schváleno.

4) Rozpočtové opatření
Dále paní účetní obce seznámila přítomné s obsahem rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření
č. 1 – Přesun prostředků ze dne 29. 03. 2018. Přesun prostředků byl ve výši 20 000 Kč, tudíž v rámci
pravomoci starosty. Zastupitelstvo vzalo uvedené rozpočtové opatření na vědomí. Rozpočtové
opatření č. 2 – Zařazení prostředků pro požární ochranu ze dne 25. 04. 2018. Rozpočtové opatření
bylo zpracováno kvůli potřebě dodatečné změny rozpočtu pro potřeby hasičů. K uvedenému kroku je
možné přistoupit, jelikož dosavadní příjem v položce DPH je vyšší, než bylo očekáváno při
sestavování rozpočtu. V rozpočtovém opatření je navrženo navýšení příjmové strany rozpočtu
o 100 000 Kč. Hasiči uvedli soupis prostředků pro požární ochranu ve výši 60 000 Kč. Zbývající
částka na výdajové straně bude použita na dovybavení hasičské zbrojnice.
3

Návrh usnesení č. 7/20/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 – Zařazení prostředků
pro požární ochranu ze dne 25. 04. 2018.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/20/2018 bylo schváleno.

5) Projednání záměru odprodeje vrat hasičské zbrojnice
Po instalaci nových elektrických garážových vrat jsou původní vrata nepotřebná. Bylo proto
navrženo odprodat je za šrotovou cenu. Zastupitelé souhlasili s návrhem vyvěsit na informační
nástěnky v obci záměr odprodeje vrat HZ za šrotovou cenu. Pokud nikdo o vrata neprojeví zájem,
odvezou se do výkupu kovového šrotu.

6) Různé
-

návrh odměny hasičům – zastupitel pan Teplý navrhl poskytnout odměnu hasičům za neděli
8. dubna 2018, kdy se účastnili 3 výjezdů k požárům v jednom dni (Malá Bystřice, Vidče,
Rožnov pod Radhoštěm). Po diskuzi zastupitelů se došlo k závěru, že starosta obce se dohodne
s vedoucím hasičů na formě případné poskytnuté odměny.

-

Zpráva o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obci – Obec od Policie ČR
obdržela Zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obci Malá Bystřice. V naší
obci byly v roce 2017 šetřeny 2 trestné činy (ohrožení pod vlivem návykové látky, vloupání
do osobního vozidla). V oblasti přestupků bylo spácháno 16 skutků (3x přestupek proti
občanskému soužití; 2x dopravní nehoda – srážka s lesní zvěří; 1x volné pobíhání psů;
10x přestupky v dopravě). Oproti roku 2016 byl zaznamenán trojnásobný nárůst, zejména
v oblasti dopravy. Závěrem lez ale říci, že obec Malá Bystřice se řadí ke klidným a
bezproblémovým obcím. Výrazně riziková místa se v obci nenacházejí. Zastupitelstvo vzalo
obsah zprávy na vědomí.

-

GDPR – GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v legislativě Evropské
unie (angl. General Data Protection Regulatio), s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a
institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Dle posledního
školení, pořádaném ministerstvem vnitra, bude k aplikaci GDPR zapotřebí zabezpečit následující
3 věci: stanovit zmocněnce, zpracovat tzv. check-listy a zabezpečit dokumenty proti náhodnému
zneužití. U malých obcí může vykonávat zmocněnce i účetní obce, proto předsedající navrhl to
této funkce obsadit paní Milenu Hrabinovou. Postupně dle vydaných vzorů z krajského úřadu se
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na veškeré činnosti obce, při kterých se pracuje s osobními údaji, zpracují tzv. check-listy.
K lepšímu zabezpečení veškerých dokumentů bude zapotřebí více uzamykatelných skříněk, proto
bude zakoupena nová sestava uzamykatelných skříněk do kanceláře obecního úřadu. Stávající
sestava bude použita pro vybavení zrekonstruovaného prvního patra budovy. Zastupitelé vzali
veškeré informace ohledně GDPR na vědomí.
-

aplikace DARUMAgo! – Předsedající přítomné seznámil s nabídkou společnosti DARUMA,
jejíž obchodní poradce před časem navštívil obecní úřad s nabídkou zpracování prezentace
v multimediálním informačním panelu a aplikaci v městském informačním a orientačním systému
ve Vsetíně. Tento multimediální informační panel je umístěn před budovou Městského úřadu
Vsetín a je možné na něho umístit videoprezentaci naší obce, včetně zobrazení cesty k nám
na mapě. Tuto aplikaci je možné pomocí QR kódu stáhnout i do mobilních telefonů. V diskuzi se
zastupitelé vyjádřili, že tuto aplikaci považují za nepotřebnou s odůvodněním, že Internet nabízí
řadu jiných aplikací, které si cestovatelé zpravidla nastudují dopředu při plánování výletů.

-

nebezpečné odpady – Předsedající dále připomněl, že v sobotu 28. dubna bude v naší probíhat
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

-

problém pobíhajících psů – zastupitelstvo také projednalo problém pobíhajících psů v obci.
Jejich majitelé nejsou schopni ani po opakovaném upozornění starostou psy zabezpečit.
Zastupitelé souhlasili s předáním jednotlivých případů pobíhajících psů správnímu úřadu
k přestupkovému řešení.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 30. dubna 2018

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Radek Kotrla

………………………………

Pavel Teplý

………………………………
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