ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 29. 06. 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 ode dne
17. 06. 2015. 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 všech členů zastupitelstva), řádně omluven
jeden člen zastupitelstva, p.Ondřej Hrabina. 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 Pavla Krátkého. Určil
ověřovatele zápisu pana Radka Kotrlu a paní Radmilu Zdráhalovou a zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrhovou komisi pana Pavla Teplého a pana Pavla
Krátkého.

Výsledek hlasování:

Pro 6 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 obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místních poplatcích

2)

Doplnění priorit v plánu společných opatření (pozemkové úpravy)

3)

Rozpočtová opatření

4)

Informace o příjmech a výdajích za rok 2015

5)

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 22. 04. 2015
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
22. 04. 2015. 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
22. 04. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místních poplatcích
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s návrhem znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2015
o místních poplatcích. Tato vyhláška upravuje správu a náležitosti výběru pěti typů místních
poplatků, a to poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatku za užívání
veřejného prostranství, poplatku ze vstupného a poplatku z ubytovací kapacity. Jelikož nebyly
k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 vzneseny žádné připomínky, nechal předsedající
hlasovat.
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místních
poplatcích.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2) Doplnění priorit v plánu společných opatření (pozemkové úpravy)
Zastupitelstvo projednalo záměr zařadit do plánu priorit vodohospodářské zařízení, konkrétně
záchytný příkop PRI9 v místní části Bošová. Toto vodohospodářské zařízení je specifikováno
v Plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Bystřice. Jelikož
nikdo z přítomných neměl k danému záměru žádné připomínky, nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje záměr zařadit vybudování vodohospodářského zařízení, záchytného příkopu
PRI9 v místní části Bošová, do plánu priorit.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3) Rozpočtová opatření
Paní účetní Milena Hrabinová seznámila přítomné zastupitele s obsahem Rozpočtového opatření č. 4
Přesuny prostředků v rozpočtu ze dne 27. 04. 2015, dále s obsahem Rozpočtového opatření č. 5
Zařazení transferu na veřejně prospěšné práce ze dne 01. 05. 2015, Rozpočtového opatření č. 6
Přesuny prostředků v rozpočtu ze dne 04. 05. 2015 a Rozpočtového opatření č. 7 Přesuny prostředků,
vlastní financování ze dne 29. 6. 2015. K předloženým rozpočtovým opatřením nebyly vzneseny
žádné připomínky, nechal o jejich schválení předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 4 ze dne 27. 04. 2015, rozpočtové opatření č. 5 ze dne
01. 05. 2015, rozpočtové opatření č. 6 ze dne 04. 05. 2015 a rozpočtové opatření č. 7 ze dne
29. 06. 2015.
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Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4) Informace o příjmech a výdajích za rok 2015
Paní Hrabinová dále přítomným zastupitelům přiblížila aktuální plnění rozpočtu dle výkazu
FIN 2-12 M. Obec Malá Bystřice se obdobně jako většina obcí a měst potýká s neustálým
propadem daňových příjmů v porovnání s předchozími roky. Aktuálně obec zaznamenává pokles
daňových příjmů o 12 % oproti loňskému roku. Relativně úspěšná je obec ve výběru poplatku
za komunální odpad. Ke dni zasedání zastupitelstva je poplatek vybrán od všech obyvatel
vlastnících číslo popisné v k.ú. Malá Bystřice, chybí asi pouze 8 osob s přiděleným číslem
evidenčním. Zastupitelstvo vzalo všechny tyto informace na vědomí.

5) Různé
a) Zastupitelé byli seznámeni s plánovaným postupem v záměru zavezení vodní plochy ve středu
obce. Aktuálně je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci na plánované práce
v předpokládané výši 12 000 Kč.
b) Pan projektant Ing. Karel Hurta doručil 4 navrhované varianty úprav 1. patra obecního úřadu.
Jedná se o různé obměny kombinací zamýšlené zasedací místnosti, nouzového bytu a archivu.
Zastupitelé byli s danými variantami seznámeni a nejvíce preferovali 4. variantu návrhu.
c) Dne 10. 06. 2015 byla v obci Malá Bystřice provedena kontrola Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje. Obsahem kontroly bylo dodržování zákona v krizovém řízení. Výstupem
kontroly bylo doporučení zveřejnit všechny možná rizika obce Malá Bystřice na jejích
internetových stránkách a zakoupit odvlhčovač vzduchu do majetku obce. Zastupitelstvo vzalo
výsledek kontroly na vědomí.
d) Zastupitelé byli dále seznámeni, že dne 22. 05. 2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj
výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Obec Malá Bystřice chtěla podat žádost o
dotaci na obnovu zvonice na Santově. Jednou z hlavních podmínek čerpání dotace je vlastnictví
předmětu dotace v majetku obce. U zvonice na Santově tuto podmínku bohužel nesplňujeme.
Pozemek pod zvonicí není v majetku obce a neúspěšné bylo i jednání o odkupu tohoto pozemku.
e) Předsedající obeznámil přítomné zastupitele s výsledky průzkumu, který zpracoval Krajský úřad
Zlínského kraje. Průzkum spočíval ve vyhodnocení doporučených aktivit zahrnutých do obnovy
venkova na základě hlasování jednotlivých obcí. Nejvíce by obce měly zájem o aktivity v oblasti
budování dětských hřišť a míst pro setkávání občanů, včetně péče o veřejnou zeleň
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f) Zastupitelé vzali na vědomí nákup 3 kusů vlajek obce Malá Bystřice.
g) Na obecním úřadě byl posílen Internet na 5 GHz a nově je bezdrátové připojení ze dvou zdrojů –
z Kočíbova i z Dušné. Eliminuje se riziko výpadku Internetu v úředních hodinách.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 29. června 2015

__________________________
Ing. Miloslav Studenka
Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Radek Kotrla

………………………………

Radmila Zdráhalová

………………………………
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