ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 30. 09. 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 21. 09. 2015
do 30. 09. 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 Krátkého a pana Radka Kotrlu. Určil
ověřovatele zápisu pana Pavla Teplého a pana Ondřeje Hrabinu 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 Krátkého a pana Radka
Kotrlu.

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. Na návrh Ing. Miloslava
Studenky byl program jednání doplněn o další bod, a to schválení návrhu na pořízení změny
územního plánu Malá Bystřice. Protože nebyly vzneseny další návrhy na doplnění programu,
předsedající dal hlasovat o rozšířeném návrhu programu.
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Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce, rozšířený o bod č. 4 Návrh na změnu územního plánu:
1)

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o odpadech

2)

Rozpočtová opatření

3)

Návrhy do rozpočtu obce na rok 2016

4)

Návrh na pořízení změny územního plánu Malá Bystřice

5)

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 29. 06. 2015
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
29. 06. 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
29. 06. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o odpadech
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem obecně závazné vyhlášky obce Malá Bystřice
č. 3/2015 o odpadech. Nikdo z přítomných neměl k předloženému návrhu žádné připomínky, proto
dal předsedající o návrh vyhlášky hlasovat.
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Malá Bystřice

č.

3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malá Bystřice

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2) Rozpočtová opatření
Paní účetní Milena Hrabinová seznámila přítomné zastupitele s obsahem Rozpočtového opatření č. 8
Přesuny prostředků v rozpočtu ze dne 10. 08. 2015 a Rozpočtového opatření č. 9 Vlastní financování,
přesuny prostředků ze dne 30. 09. 2015, kde se přesuny prostředků v rozpočtu týkaly hlavně potřeby
financování plánovaných oprav silnic a poskytnutého daru na Ovčácké slavnosti na Santově. Dále
paní Hrabinová seznámila přítomné zastupitele s čerpáním rozpočtu. Obec Malá Bystřice se neustále
potýká se schodkem v plánovaných příjmech, způsobeným poklesem příjmu z daní v první polovině
roku. Aktuálně schodek činí zhruba 9 %.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtová opatření č. 8 ze dne 10. 08. 2015 a Rozpočtové opatření č. 9
ze dne 30. 09. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3) Návrhy do rozpočtu obce na rok 2016
Zastupitelé obce byli vyzváni, aby do 15. listopadu 2015 předkládali návrhy na začlenění do rozpočtu
obce pro rok 2016. Do tohoto data budou také osloveny spolky v obci, aby podali své návrhy. Tato
skutečnost je důležitá pro stanovení plánovaných výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2016.

4) Návrh na změnu územního plánu
Dne 23. 9. 2015 zaslala paní Růžičková Lenka, z Městského úřadu Vsetín, odboru územního
plánování, stavebního řádu a dopravy, Předložení návrhu na pořízení změny územního plánu Malá
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Bystřice. Navrhovatelem je pan Marek Miklánek, bytem Na Výsluní II, č.p.797, 687 62 Dolní Němčí,
a návrh spočívá ve změně funkčního využití plochy vymezené pozemky p.č. 4291 a st.909 v k.ú.
Malá Bystřice ze stávající plochy krajinné zeleně na plochu pro „rekreační objekt a hospodářskou
budovu jako stávající a určený pro bydlení“. Navrhovatel dále v dopise nabídl 100 % uhrazení
veškerých nákladů na provedení změny územního plánu. Zastupitelstvo se s předloženým návrhem
seznámilo, projednalo ho a po rozsáhlé diskuzi dal předsedající o schválení návrhu hlasovat.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na pořízení změny územního plánu Malá Bystřice, podaný
navrhovatelem panem Markem Miklánkem, bytem Na Výsluní II, č.p.797, 687 62 Dolní Němčí,
spočívající ve změně funkčního využití plochy vymezené pozemky p.č. 4291 a st.909 v k.ú. Malá
Bystřice ze stávající plochy krajinné zeleně na plochu pro „rekreační objekt a hospodářskou budovu
jako stávající a určený pro bydlení“. Podmínkou zastupitelů při schválení návrhu bylo uhrazení
100 % veškerých nákladů na provedení změny územního plánu navrhovatelem.

Výsledek hlasování:

Pro 5 členů,

Proti 2 členové,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5) Různé
-

Člen zastupitelstva pan Ondřej Hrabina seznámil přítomné, že v souvislosti s novým občanským
zákoníkem musí mít každý spolek své sídlo. Zastupitelé proto projednali žádost mysliveckého
spolku Malé Bystřice o umístnění oficiálního sídla spolku v budově obecního úřadu, s adresou
Malá Bystřice č.p. 55. Nikdo z přítomných k dané žádosti neměl žádné připomínky, proto nechal
předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním oficiálního sídla mysliveckého spolku Malé Bystřice
v budově obecního úřadu, s adresou Malá Bystřice č.p. 55.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

-

Dále přítomní členové zastupitelstva projednali návrh na vyplácení peněžitého ocenění za práci
pro občany prodavačce v obchodě U Kočíbů v případě svědomitého plnění pracovních
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povinností. Navrhovaná výše peněžitého ocenění je až do výše 2000 Kč/měsíc, o konkrétní výši
v čtvrtletí by vždy rozhodli členové finanční a sociální komise na základě vyhodnocení
fungování obchodu. Nikdo z přítomných neměl k návrhu žádné připomínky, proto nechal
předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí peněžního ocenění prodavačce v obchodě U Kočíbů za práci pro
občany až do výše 2000 Kč/měsíc. Návrh výše finančního příspěvku za čtvrtletí určí vždy členové
finanční a sociální komise na základě vyhodnocení fungování obchodu.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

-

Odkoupení pozemků od LČR v místní části U Bušů – LČR během jednání s obcí nabídly další
pozemky v okolí zastávky U Melichaříků. Nutno zpracovat znalecký posudek na tyto pozemky,
aby bylo možné je odkoupit. Rozhodování o koupi těchto pozemků se bude odvíjet i od
nabízené ceny pozemků.

-

Zavezení rybníku ve středu obce – CHKO vyjádřilo v této záležitosti nesouhlas. Tento záměr se
proto prozatím odkládá, než budou známy výsledky zkoumání výskytu živočichů v této lokalitě.

-

Kontrola z VZP - dne 18. 8. 2015 proběhla na obci kontrola z VZP. Výsledek kontroly dopadl
bez závad, obec odvádí veškeré platby řádně a včas.

-

Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů – Sběr bude proveden v sobotu 10. 10. 2015
u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod. Kontejner pro velkoobjemový
odpad bude přistaven k obecnímu úřadu ve středu 7. 10. 2015. Občanům, kteří nemohou
vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma
odvezen po předchozí domluvě s panem Teplým.

-

Ovčácký den – tuto akci dne 10. 10. 2015 od 10:00 hodin pořádá MAS Střední Vsetínsko na
Santově. Obec Malá Bystřice slíbila sponzorskou podporu ve výši 5 000 Kč.

-

Oprava cesty na Santově – práce na opravě silnice v místní části U Urbanů by měly začít kolem
08. 10. 2015.

-

Problémy s pitnou vodou v horní části obce, na Bošově – bod projednáván na základě návrhu
přítomného hosta pana Bořivoje Ptáčka. Zastupitelstvo se shodlo, že se osloví hydrogeolog pan
Camfrla, aby v obci vyhodnotil prameny a jejich sílu. Na základě jeho zpracovaného výsledku
se rozhodne o dalším postupu.
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-

Balíčky pro seniory od Diakonie – Diakonie Vsetín nabídla naší obci poskytnutí dárkových
balíčků pro seniory zdarma. Jsou určeny pro seniory, kteří slaví své jubileum (70 let a více) a
podmínkou jejich poskytnutí je osobní předání zástupcem obce. Obsahem Diakonického balíčku
jsou praktické věci (nákupní taška s reflexním pásem, Dia výrobek, balení čaje na podporu
paměti), praktické informace (magnetek na ledničku s důležitými telefonními čísly) a souhrnné
informace o sociálních službách Diakonie Vsetín.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 05. října 2015

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Teplý

………………………………

Ondřej Hrabina

………………………………
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