ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 11. 02. 2015
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 29. 01. 2015

do

11. 02. 2015. 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 pana Pavla Teplého a pana Radka Kotrlu. Určil
ověřovatele zápisu pana Pavla Krátkého a pana Ondřeje Hrabinu a zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou.
K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Krátkého a pana Ondřeje
Hrabinu a zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 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 další
návrhy na doplnění programu, předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
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Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
1)

Schválení nového územního plánu obce

2)

Schválení statutu finančního a kontrolního výboru

3)

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 15. 12. 2014
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne

15.

12. 2014. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 15.
12. 2014.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Schválení nového územního plánu
Předsedající seznámil přítomné s výslednou podobou nového územního plánu, spolu se stanovisky
dotčených orgánů. Nikdo z přítomných neměl k novému územnímu plánu žádné připomínky, proto
nechal hlasovat, zda zastupitelé schvalují předložený územní plán.

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 odst. 2 stavebního zákona
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a) ověřuje, že územní plán Malá Bystřice není v rozporu s:
-

politikou územního rozvoje schválenou vládou usnesením č. 929 ze dne 20. 7. 2009

-

s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, a to:
se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje
dne 10. 9. 2008 pod č. usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti 23. 10. 2008. Aktualizace
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje
usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12. 9. 2012 a nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012.

-

se stanovisky dotčených orgánů

-

se stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje, jak je uvedeno v „Opatření obecné povahy
– vydání územního plánu Malá Bystřice“.

b) rozhoduje o námitkách k územnímu plánu Malá Bystřice v rozsahu a s odůvodněním dle části
VIII. opatření obecné povahy
c) vydává územní plán Malá Bystřice v rozsahu „Opatření obecné povahy – vydání územního plánu
Malá Bystřice“

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2) Schválení statutu finančního a kontrolního výboru
Předsedající přečetl a objasnil návrh statutů finančního výboru a kontrolního výboru. Zastupitelé se
seznámili s jejich obsahem, a protože k nim nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal předsedající
hlasovat, zda zastupitelé se statuty souhlasí.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje statut finančního výboru a statut kontrolního výboru.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3) Různé
a) Manželé Juroškovi podali žádost na poskytnutí bytu do domu s pečovatelskou službou v Přerově.
Podmínkou poskytnutí bytu ovšem je přiznaný příspěvek na péči od obce, ve které žadatel doposud
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měl trvalé bydliště. Z tohoto důvodu byla mezi obcí Malá Bystřice a manželi Juroškovými uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí darovací, ve které je stanoveno, že manželé Juroškovi poskytnou obci
finanční dar ve výši rovné příspěvku na péči statutárnímu městu Přerov. Předsedající seznámil
přítomné s obsahem smlouvy a nechal zastupitele hlasovat, zda souhlasí s poskytnutím příspěvku
na péči statutárnímu městu Přerov v souvislosti s poskytnutím bytu v domu s pečovatelskou službou
pro manžele Juroškovy spolu se zněním smlouvy o smlouvě budoucí darovací.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje poskytnutí příspěvku na péči statutárnímu městu
Přerov v souvislosti s poskytnutím bytu v domu s pečovatelskou službou pro manžele Juroškovy.
Schvaluje také znění smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi obcí Malá Bystřice a manželi
Juroškovými, ve které je stanoveno, že manželé Juroškovi poskytnou obci finanční dar ve výši rovné
příspěvku na péči statutárnímu městu Přerov.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

b) Zastupitelé vzali na vědomí možnost získání příspěvku na poskytování nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti ve Zlínském kraji od 02. 02. 2015. Konkrétně by se jednalo o nejvíce využívaný
nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, a to veřejně prospěšné práce. Jedná se o časově omezené
pracovní příležitosti, zejména o nekvalifikované práce, spočívající v údržbě veřejných prostranství,
úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí
nebo veřejně prospěšných institucí. Měsíční příspěvek pokrývá výši skutečně vyplacených
mzdových nákladů (vč. částky za pojistné na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které za sebe zaměstnavatel odvedl z vyměřovacího
základu zaměstnance), max. však 14 000 Kč.
c) Předsedající přítomným přečetl žádost o povolení průjezdu Partr Rallye Vsetín 2015 ve dnech 16.
– 17. 10. 2015 přes obec Malá Bystřice. Ihned po přečtení se návrh setkal s negativními ohlasy,
nechal proto zastupitele obce o možnosti vydání povolení hlasovat.

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o povolení průjezdu Partr Rallye Vsetín 2015 přes obec
Malá Bystřice.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,
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Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí, že v sobotu 11. 04. 2015 bude uzavřena silnice ze Vsetína na
Malou Bystřici z důvodu konání Valašské Rallye. Trať rallye povede ze Vsetína na Dušnou, zde
v místě U Buku, a poté pokračuje přes hřebenovou místní komunikaci ve směru k části Nad
Skalníkem.
d) Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj,
Pobočky Vsetín ze dne 21. 1. 2015 byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Malá Bystřice a části katastrálních území Valašská Bystřice a Velká Lhota.
Dne 20. 02. 2015 proběhne v Katastru nemovitostí převod na nová označení pozemku, s čímž
souvisí skutečnost, že k 31. 01. 2016 budou všichni obyvatelé Malé Bystřice povinni podat nové
daňové přiznání daně z nemovitosti na finanční úřad.
e) Dne 16. 01. 2015 se ve Zlíně konal seminář zaměřený mj. na podprogram na podporu obnovy
venkova. Krajský úřad pro Zlínský kraj vypsal dotační titul na projekty na obnovu obecního
majetku, konkrétně na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu místních komunikací na pozemcích
v majetku obce. Obec Malá Bystřice se rozhodla aktivně podprogramu nezúčastnit z následujících
důvodů – např. nutnost zpracování jako jednotného celku umístěného pouze v centru obce; splnění
nutnosti rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku (např. v případě chodníků
osazení bezpečnostních zábran, signálních pásů nebo vodících linií).
f) Společnost EKOKOM vydala výzvu do 02. 03. 2015 na možnost vypůjčení dalších nádob

na

tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost místního spolku sportovců o finanční příspěvek
koupi nového stolu na stolní tenis. Výše příspěvku byla předschválena ve výši 5 000 –

na

6 000 Kč,

dle výše pořizovací ceny stolu.
h) Na základě podnětů zúčastněných občanů řešilo zastupitelstvo problematiku údržby silnic
v zimních měsících. Námitky se týkaly údržby komunikací během vydatného sněžení
v předcházejících dnech, kdy bylo obtížné zachovat sjízdné i silnice I. třídy. Předsedající chtěl
vysvětlit posloupnost údržby komunikací schválenou obecně závaznou vyhláškou, načež mu občan
Petr Novosád již poněkolikáté bez vyzvání skočil do řeči. Byl proto předsedajícím upozorněn, ať
už „konečně drží hubu“ a nenarušuje plynulý průběh zasedání.
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
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Malá Bystřice, 11. února 2015

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Krátký

………………………………

Ondřej Hrabina

………………………………
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