ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 15. 12. 2014

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17 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 03.12.2014 do
15.12.2014. 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
všech 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 p. Krátkého Pavla a p. Hrabinu
Ondřeje.
Určil ověřovatele zápisu p. Teplého Pavla a p. Kotrlu Radka a zapisovatelkou
Ing. Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování o návrhové komisi:
Pro

7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Krátký Pavel a
pan Hrabina Ondřej.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Předsedající navrhl doplnit program jednání zastupitelstva obce o další
bod: projednání a schválení povodňové komise obce a krizového štábu obce.
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Protože nebyly vzneseny další návrhy na doplnění programu, předsedající dal
hlasovat o návrhu programu.
Hlasování o schválení rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro

7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl rozšířen o 7. bod a byl
schválen.

Program:
1) Schválení rozpočtu obce na rok 2015
2) Schválení rozpočtových opatření za rok 2014
3) Schválení výše přesunů v rámci rozpočtu
4) Inventarizace majetku
5) Obecní vyhláška o poplatcích – schválení přílohy
6) Schválení výše finančního daru pro občany (jubilea)
7) Schválení členů povodňové komise a krizového štábu.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne
10. 11. 2014
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které
se konalo dne 10. 11. 2014. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat,
zda zastupitelé se zápisem souhlasí.
Hlasování o schválení zápisu z ustanovujícího zasedání zastupitelstva konaného dne
10.11.2014:
Pro

7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním zápisu z ustanovujícího zasedání
zastupitelstva, které se konalo dne 10. 11. 2014.

1) Schválení rozpočtu obce na rok 2015
Dne 26. 11. 2014 byl na úřední desce Malé Bystřice vyvěšen návrh rozpočtu obce
na rok 2015. Z úřední desky byl sňat dne 15. 12. 2014. V tomto termínu nebyly
vzneseny žádné připomínky ze strany občanů ani členů zastupitelstva. Po
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projednání návrhu se zastupitelstvo rozhodlo na návrh starosty přesunout
finanční prostředky ve výši 120.000,- Kč z paragrafu 2212 do paragrafu 5512 na
výměnu podlahové krytiny v sále hasičské zbrojnice.
Rozpočet obce Malá Bystřice na rok 2015 byl schválen jako vyrovnaný a to
takto:
Příjmy obce:

4,020.000,- Kč

Výdaje obce:

4,020.000,- Kč.

Hlasování:
Pro

7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2015, spolu s přesunem
finančních prostředků ve výši 120 000 Kč z paragrafu 2212 do paragrafu
5512, určené na výměnu linolea v hasičské zbrojnici.
2) Schválení rozpočtových opatření za rok 2014
Zastupitelstvo projednalo navržená rozpočtová opatření č. 12 ze dne 24.11.2014,
týkající se poskytnutí finančních prostředků pro hasiče, školení zaměstnanců
apod.
Hlasování:
Pro

7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 12 ze dne 24.11.2014.
3) Schválení výše přesunů v rámci rozpočtu
Zastupitelstvo projednalo navrženou částku 30 000 Kč jako pravomoc starosty pro
přesun v rámci rozpočtu bez nutnosti schválení zastupitelstvem obce.
Hlasování:
Pro

7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje limit 30 000 Kč jako pravomoc starosty pro
přesuny v rámci rozpočtu bez nutnosti schválení zastupitelstvem.

4) Inventarizace majetku
Inventarizace majetku byla provedena dne 10.11.2014 po skončení ustanovujícího
zasedání na obecním úřadě. Předávajícím majetku podle inventurního soupisu byl
bývalý starosta Bořivoj Ptáček, přebírajícím nově zvolený starosta Ing. Miloslav
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Studenka. Předsedkyní komise byla jmenována Ing. Alena Válková, členy komise
byly p. Pavel Teplý, p. Pavel Krátký, p. Ondřej Hrabina, pí. Radmila Zdráhalová a
p. Radek Kotrla. Zastupitelstvo se dohodlo, že tato předávací inventura bude
zároveň inventurou roční s tím, že ke konci roku budou zaevidovány přírůstky a
úbytky.
5) Obecní vyhláška o poplatcích – schválení přílohy
Výši poplatku za odpady v naší obci stanoví obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
Sazba tohoto poplatku se skládá ze dvou částí. Z pevné částky 250,-Kč, která je
pevně stanovena touto obecně závaznou vyhláškou a částky pohyblivé, která se
určuje na základě skutečných nákladů na likvidaci komunálního odpadu
v předchozím roce. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2013 činily 99 866 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 200 Kč.
Proto se celková sazba poplatku za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2015 nemění
a bude v celkové výši 450,-Kč (250+200).
Hlasování:
Pro

7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje přílohu č. 1 (platnou pro rok 2015), obecně
závazné vyhlášky č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpad. Částka poplatku za kalendářní rok podle přílohy je
ve výši 200 Kč.
6) Schválení výše finančního daru pro občany při příležitosti životního jubilea
Výše daru pro občany ve věku 65 až 84 let je navržena ve výši 700 Kč a bude
poskytována při životních jubileích 65, 70, 75, 80,81,82,83 a 84 let. Pro občany,
kteří dovrší 85 let a více se navrhuje částka 1000 Kč.
Hlasování:
Pro

7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výši daru pro občany ve věku 60 až 84 let ve výši
700 Kč. Pro občany 85 let a starší byla schválena částka 1000 Kč.
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7) Schválení členů povodňové komise
Členy povodňové komise byli navrženi pan Studenka, paní Válková, pan Teplý,
pan Novosád a pan Kotrla. Členy krizového štábu byli navrženi pan Studenka,
paní Válková, pan Teplý, pan Novosád, pan Kotrla, paní Zdráhalová, pan Krátký a
pan Hrabina.
Hlasování:
Pro

7

proti

zdržel se

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje povodňovou komisi ve složení Studenka,
Válková, Teplý, Novosád a Kotrla. Dále schvaluje i členy krizového štábu
ve složení Studenka, Válková, Teplý, Novosád, Kotrla, Zdráhalová,
Krátký a Hrabina.
Různé
-

Jednání o zapsání mokřadu v lokalitě U Hajných do seznamu chráněných míst
- bližší informace nebyly poskytnuty, proto se zastupitelstvo nemůže k tomuto
bodu vyjádřit,

-

rozšíření pouličního osvětlení

- návrh na rozšíření pouličního osvětlení

u Kočíbů a v úseku mezi obecním úřadem a centrem obce – zastupitelstvo se
tímto návrhem bude zabývat na dalších zasedáních na základě návrhů
stavební komise,
-

dotační výzvy pro rok 2015 – v rámci programu rozvoje venkova by měly být
v roce 2015 vypsány výzvy na dotace na drobné sakrální stavby – v naší obci
by bylo možné čerpat tuto dotaci např. na zvonici na Santově – v současné
době bude prozkoumán stav zvonice odborníky a dle zprávy se budou
projednávat možné úpravy na dalším zastupitelstvu,

-

územní plán – podány námitky a odvolání k navrhovanému územnímu plánu,
koncem 1. pololetí by mohl být plán odsouhlasen,

-

příspěvky Charitě, popřípadě důchodcům na dovoz obědům – na přelomu
prosince a ledna bude proveden průzkum zájmu o dovoz obědů obyvatelům,
na základě kterého se osloví možná stravovací zařízení pro podání nabídek
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Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Malá Bystřice, 15. prosince 2014

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Teplý

………………………………

Radek Kotrla

………………………………
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