ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 09. 11. 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 27. 10. 2015
do 09. 11. 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 Radka Kotrlu a pana Pavla Teplého. Určil
ověřovatele zápisu paní Radmilu Zdráhalovou 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 Radka Kotrlu a pana Pavla
Teplého.

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) Nákup pozemků pod komunikacemi od LČR
2) Změna územního plánu – stanovení podmínek
3) Odvodňovací kanalizace na místní komunikaci Zezulkov
4) Návrhy do rozpočtu roku 2016
5) Plán inventur a jmenování inventarizační komise

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 30. 09. 2015
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne

30.

09. 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
30. 09. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Nákup pozemků pod komunikacemi od LČR
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s výsledky znaleckého posudku o ceně obvyklé na pozemek
p.č. 2648. Záměr na odkup tohoto pozemku byl schválen dne 22. 4. 2015 zastupitelstvem obce.
Posudek stanovil cenu pozemku na 40 Kč/m2, což by při výměře 5225 m2 činilo částku 209.000,-Kč.
Všichni přítomní se shodli, že za uvedenou cenu obec Malá Bystřice danou parcelu nekoupí.
Předsedající dále přítomným předložil záměr odkoupení dalších pozemků v blízkosti zmiňované
parcely č. 2648. Všechny tyto parcely jsou svou polohou pro obec výhodné. Konkrétně by se jednalo
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o parcelu č. 2646 o výměře 1797 m2, parcelu č. 2649 o výměře 92 m2, parcelu č. 2650 o výměře 320
m2, parcelu č. 2657 o výměře 39 m2, parcelu č. 2660 o výměře 15 m2 a parcelu č. 2661 o výměře 235
m2. Při dodržení stejné ceny pozemku, tedy 40 Kč/ m2, by výsledná částka činila 99.920,-Kč. Po
projednání záměru nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nákup parcely č. 2646 o výměře 1797 m2, parcely č. 2649
o výměře 92 m2, parcely č. 2650 o výměře 320 m2, parcely č. 2657 o výměře 39 m2, parcely č. 2660 o
výměře 15 m2 a parcely č. 2661 o výměře 235 m2, při dodržení stejné ceny pozemku, tedy 40 Kč/ m2.
Výsledná částka by tak činila 99.920,-Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2) Změna územního plánu – stanovení podmínek
Zastupitelstvo obce na základě jednání s Odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy ve
Vsetíně projednalo schválení žádosti obce o pořizování změny č. 1 územního plánu Malá Bystřice.
Nikdo z přítomných neměl k žádosti žádné námitky, proto nechal předseda hlasovat.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice dle ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost obce Malá
Bystřice o pořizování změny č. 1 územního plánu Malá Bystřice způsobem dle ustanovení § 6 odst. 1
písm. c) stavebního zákona.

Výsledek hlasování:

Pro 5 členů,

Proti 2,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje způsob úhrady nákladů spojených s pořízením územního
plánu a jeho změn podle smlouvy uzavřené dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
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znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Zastupitelstvo obce stanovuje zálohu pro
pana Miklánka na úhradu nákladů podle předchozího odstavce ve výši 50.000,-Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

3) Odvodňovací kanalizace na místní komunikaci Zezulkov
Zastupitelstvo obce Malé Bystřice dále projednalo žádost pana Petra Šrámka na převzetí kanalizační
stoky do vlastnictví obce. Pan Šrámek chce kanalizaci předat za účelem možnosti napojení dalších
objektů na tuto stoku. Jedná se o kanalizaci v dimenzi 150 - 200 mm dle podmínek dodání materiálu
v dané době. Chybí dokončení výustního objektu do potoka. Stavba byla vybudována v akci „Z“ a její
předání je nabízeno bez nároku na finanční odměnu. Po důkladném prostudování žádosti a přiloženého
situačního nákresu všemi zúčastněnými, nechal předsedající o schválení žádosti hlasovat.

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Petra Šrámka na převzetí odvodňovací kanalizace v dimenzi
150 až 200 mm, v místní části Zezulkov, do majetku obce Malá Bystřice.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0 členové,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

4) Návrhy do rozpočtu roku 2016
Záměry na rok 2016
-

dokončení rekonstrukce 1. patra obecního úřadu

-

čerpání finanční prostředků na dokončení oprav místní komunikace z Valašské Bystřice na Santov
-z dotačního titulu č. 5 Podpora obnovy místních komunikací vyhlašované Ministerstvem pro
místní rozvoj

-

čerpání finanční prostředků z operačního programu Životního prostředí – požádat o dotaci na
změnu vytápění obecního úřadu z elektrického na vytápění pomocí tepelného čerpadla – nutnost
nechat zpracovat energetický posudek budovy

-

dotace pro hasiče – nákup potřebného vybavení dle žádosti výjezdové jednotky obce (např. nákup
kalového čerpadla, 2 rozdělovačů, baterek apod.)

-

vybudování vrtu nad obecním úřadem – nutno projednat s vlastníky pozemků

-

zpevnění plochy vedle hasičské zbrojnice sloužící pro sběr nepotřebné elektroniky apod
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-

zkvalitnění hustoty osvětlení ve středu obce

-

nutné opravy restaurace V Údolí – oprava omítky na spodní straně budovy apod.

5) Plán inventur a jmenování inventarizační komise
Starosta obce jmenoval inventarizační komisi ve složení: předsedkyně komise paní Radmila
Zdráhalová; členové komise: pan Pavel Teplý, pan Radek Kotrla, paní Milena Hrabinová a paní Alena
Válková. Termín inventarizace se stanovil na 09. prosince 2015, v čase od 12:00 do 17:00 hod.

Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně paní Radmila Zdráhalová;
členové komise: pan Pavel Teplý, pan Radek Kotrla, paní Milena Hrabinová a paní Alena Válková.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Různé
-

Předsedající pověřil kontrolní komisi provedením kontroly hasičské jednotky obce, konkrétně
kontrolu vedení majetkové evidence, provozní dokumentace, lékařské prohlídky a školení všech
členů jednotky. Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal předsedající o pověření hlasovat.

Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření kontrolní komise k provedení kontroly hasičské jednotky
obce, konkrétně kontrolu vedení majetkové evidence, provozní dokumentace, lékařské prohlídky a
školení všech členů jednotky.

Výsledek hlasování: Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

-

Přítomný host pan Petr Novosád seznámil přítomné, že byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů,
který se současně registroval do Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V souvislosti se založením
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sboru pan Novosád předložil přítomným návrh na umístění 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. 10:
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním oficiálního sídla Sboru dobrovolných hasičů 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. 10 bylo schváleno.

-

V důsledku novely zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., vznikla potřeba přepracovat i vyhlášku č.
1/2012 o nakládání s odpady, schválenou dne 5. 12. 2013.

-

Obec Malá Bystřice obdržela žádost města Valašské Meziříčí o poskytnutí dotace pro Nemocnici
Valašské Meziříčí a.s., člena skupiny AGEL. Dotace by měla být poskytnuta na rekonstrukci
stravovacího oddělení. Navrhovaná částka by činila 71 000 Kč na 7 let dopředu. Zastupitelé se
jednoznačně shodli, že této žádosti obec Malá Bystřice nevyhoví.

-

Předsedající dále přítomné informoval o aktuální situaci tzv. kotlíkových dotací ve Zlínském kraji.
V současnosti Zlínský kraj zaslal podmínky dotací na Ministerstvo životního prostředí a čeká se na
jeho schválení nastavení programu. Mělo by tak učinit do konce roku, což znamená, že teprve poté
budou moci koncoví žadatelé zažádat o dotaci. Více informací o kotlíkových dotacích je možné
zjistit přímo na www stránkách, http://www.novazelenausporam.cz/

-

Zastupitelstvo bylo seznámeno s přihlášením členů jednotky hasičů k rámcové pojistné smlouvě
úrazového pojištění. V souvislosti s tímto pojištěním musí každý z členů doložit záznam

o

absolvované lékařské prohlídce.
-

Předsedající pověřil členy finanční komise sestavením jednotného ceníku služeb poskytovaných
obcí, jako je dovoz vody, doprava obecním traktorem nebo automobilem apod.).
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Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 12. listopadu 2015

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Radmila Zdráhalová

………………………………

Ondřej Hrabina

………………………………
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