ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 29. 02. 2016
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 17. 02. 2016
do 29. 02. 2016. 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 paní Radmilu Zdráhalovou.
Určil ověřovateli zápisu pana Pavla Krátkého a pana Radka Kotrlu a zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Pavla Teplého a paní
Radmilu Zdráhalovou.

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.

1

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1)

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí týkající se vedení nízkého napětí

2)

Rekonstrukce vedení nízkého napětí v obci Malá Bystřice v předpokládané délce 3 km

3)

SWOT analýza obce Malá Bystřice

4)

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 07. 12. 2015
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
07. 12. 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
07. 12. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí týkající se vedení
nízkého napětí
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o vydání stanoviska a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemena a o právu stavby zaslané firmou ARPEX MORAVA s.r.o. Uvedená
žádost se týká plánované výstavby zařízení distribuční soustavy nadzemního kabelového vedení pana
Heryána. Obec Malá Bystřice je vlastníkem jedné z parcel, nad kterou uvedený nadzemní kabel bude
vést, konkrétně parc. č. 3759. Po důkladném prostudování uvedeného návrhu smlouvy navrhl
předsedající změnu, konkrétně doplnění podmínky, že ve smlouvě bude jasně uvedeno, že pozemek
p.č. 3759 je místní komunikace č. 2c a nadzemní výška vedení proto musí být v dostatečné výšce
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umožňující provoz na této pozemní komunikaci. Zastupitelé se následně shodli na dostatečné výšce
4,5 m.

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ARPEX
MORAVA s.r.o. s podmínkou, že bude jasně uvedeno, že se jedná o vedení nad místní komunikací,
proto musí být vedení nízkého napětí vybudováno min. ve výši 4,5 m nad pozemní komunikací.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2) Rekonstrukce

vedení

nízkého

napětí

v

obci

Malá

Bystřice

v předpokládané délce 3 km
Dále předsedající přítomné seznámil s informací od firmy ENPRO Energo s.r.o., že v jarních
měsících bude probíhat oprava vedení nízkého napětí. Rekonstrukce bude probíhat ve dvou úsecích,
o místech a časech oprav budou občané informováni v časovém předstihu. Pro obec z této skutečnosti
vyplývá povinnost odstranit rozhlas a veřejné osvětlení ze sloupů elektrického vedení. Po
rekonstrukci bude elektrické vedení v kabelu, proto i naše současné drátové vedení bude vedeno
kabelem. Z tohoto důvodu obec oslovila projektanta z firmy ENPRO Energo s.r.o., aby vyprojektoval
potřebné množství kabelu a veškerého příslušenství. Předběžný odhad činí 16000 Kč bez DPH za
jeden úsek. Uvedená firma zároveň zajistí i stanovisko ČEZu k umístění rozhlasu a veřejného
osvětlení na elektrické sloupy. V souvislosti s rekonstrukcí je nutné počítat se změnou rozpočtu.
Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na vědomí.

3) SWOT analýza obce Malá Bystřice
Předsedající představil přítomným zastupitelům zpracovanou SWOT analýzu obce Malá Bystřice.
SWOT je zkratkou anglických slov znamenající silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Je
součástí strategického (dlouhodobého) plánování a je díky ní možné komplexně vyhodnotit nejen
stávající fungování, ale také nalézt problémy či nové možnosti růstu.
SWOT analýza obce Malá Bystřice byla vypracována se zaměřením na následujících šest oblastí:
o Poloha obce
o Infrastruktura a dopravní spojení
o Zemědělský půdní fond
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o Životní prostředí a bezpečnost v obci
o Hospodářství
o Obec a společnost
Zastupitelé se postupně s obsahem všech dílčích oblastí SWOT analýzy podrobně seznámili a
prokonzultovali je. SWOT analýza je Přílohou č. 2 tohoto zápisu.

4) Různé
-

vybudování vrtu

- předsedající přítomným představil záměr projít pozemky nad obecním

úřadem s pozvaným hydrologem a dle výsledků zde vybudovat vrt a posílit tak vodovod obecního
úřadu.
-

zájezd do Krakowa a solných dolů Wieliczka – obec Malá Bystřice ve spolupráci s cestovní
kanceláří Valaška pořádá dne 15. 5. 2016 zájezd do Polska. Celkové náklady (autobus, průvodce,
vstup do Wieliczky, pojištění) na jednoho účastníka vychází na 1000 Kč, proto se obec rozhodla
zaplatit za každého zúčastněného občana Malé Bystřice 500 Kč a 500 Kč si uhradí účastník sám.

-

změna katastrální hranice obce – v souvislosti se zamýšlenou změnou katastrální hranice obce
bylo zjištěno, že značnou výhodou by bylo, kdyby pozemky p. č. 4781 – výměra 330 m2, p. č.
4783 – výměra 445 m2, č. 4784 – výměra 141 m2 byly v majetku obce. Jedná se pouze o pozemky
pod místní komunikací. Předsedající s přítomnými zastupiteli záměr projednal a navrhli cenu
odkupu na 20 Kč za m2. Protože nebyly vzneseny další návrhy, nechal předsedající hlasovat o
odkupu pozemků.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje odkup pozemků p. č. 4781 – výměra 330 m2, p. č.
4783 – výměra 445 m2, č. 4784 – výměra 141 m2 za cenu 20 Kč za m2 do majetku obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
-

prodej nepotřebného zařízení. – na návrh inventarizační komise byl navržen starostou obce
prodej podkopu UNC inv .č.028119. Toto zařízení není schválené pro provoz s traktorem a po
dobu předchozích 3 let nebylo využito.
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Návrh usnesení č.6
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje prodej podkopu UNC in.č. 028119 za cenu 16.000,Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 2. března 2016

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Krátký

………………………………

Radek Kotrla

………………………………
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PŘÍLOHA Č. 2
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 29. 02. 2016

Poloha obce
Silné

Slabé

Umístění obce uprostřed trojúhelníku

Větší část obce se nachází v CHKO

tvořeného městy Vsetín, Valašské

Beskydy, což vede k omezení v rozvoji

Meziříčí a Rožnov p. R s dobrým

obce

dopravním spojením
Příležitosti

Hrozby

Blízkost tří měst umožňuje dobrý dojezd

Vzrůstající tzv. ochrana přírody.

za pracovními příležitostmi.
Rozvoj cykloturistiky

Infrastruktura a dopravní spojení
Silné

Slabé

Elektrifikace s dostatečně

V obci není zaveden plyn

dimenzovanými rozvody nízkého napětí
do každého domu
Dobré autobusové spojení do důležitých

Charakter území obce znemožňuje

okolních obcí a měst

ekonomické zavedení čištění odpadních
vod
Absence železniční dopravy

Příležitosti

Hrozby

Zlepšení technického stavu a parametrů

Omezení nebo zánik podpory veřejné

stávající sítě komunikací

dopravy ze strany státu a kraje.

Dobudování chodníků
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Zemědělský půdní fond
Silné

Slabé

Podíl lesních pozemků nad 50%

Obnova lesních porostů zaměřená na
hospodářské využití s malým podílem
původních a listnatých dřevin

Půdy nejsou ohroženy větrnou erozí

Převaha lesních porostů se změněnou
nevhodnou druhovou skladbou

Výhradní zastoupení nižšího pásma C
imisního ohrožení lesů

Příležitosti

Hrozby

Postupná přeměna druhové skladby lesů

Nárůst ploch hospodářských lesů na
úkor mimoprodukčních funkcí

Životní prostředí a bezpečnost v obci
Silné

Slabé

Rozptýlená zástavba nezatěžuje životní

Absence možných dodávek plynu

prostředí v obce

zvyšuje zátěž na životní prostředí
v důsledku topení na tuhá paliva

Absence velkých zdrojů znečišťování
Příležitosti

Hrozby

Posílení bezpečnosti v obci cestou

Sesuvy půdy po vydatných deštích.

dobudování chodníků
Spalování kvalitních paliv v kotlích
rodinných domů
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Hospodářství
Silné

Slabé*

Živnostníci v obci snižují místní

V obci se nacházelo pět velkých

nezaměstnanost

rekreačních zařízení. Po jejich uzavření
po roce 1989 zanikla celá řada
pracovních míst
Jedno z nejméně vhodných prostředí
pro podnikání v rámci SO ORP Vsetín
Daňová výtěžnost pod průměrem SO
ORP Vsetín

Příležitosti

Hrozby

Podpora vytváření nových pracovních

Zvýšení nezaměstnanosti

míst podporou zejména malých a
středních podniků
Obnovení provozu v podnikových

V úzkém údolí podél cesty nelze vytvořit

kreačních zařízeních např. jako

prostory pro malý výrobní podnik, nebo

komunitní centra

provozovnu. Občané obce budou více
závislí na pracovní příležitostech
v okolních městech.
Obec a společnost

Silné

Slabé

Obec nemá dluhy a hospodaří s

V důsledku malého počtu obyvatel je

přebytkem

obtížný vznik spolků a sdružení obyvatel
dle jejich zájmů

Velikost obce umožňuje pravidelný

Obec nemá k dispozici pozemky pro

kontakt mezi občany

stavbu nových obytných domů, odkupy
od soukromých majitelů se nedaří

V obci probíhají tradiční společenské
akce, které organizuje obec. SDH a sami
občané
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Příležitosti

Hrozby

Podchycení zájmů občanů o dění v obci

Odchod především vice vzdělaných
občanů z obce do měst z prací.

SLABÉ STRÁNKY
Větší část obce se
nachází v CHKO
Beskydy, což vede k
omezení v rozvoji
obce

(Z)
2

(P)
Ž

W2

V obci není zaveden
plyn

3

R

2 R

W3

3

R

Podíl lesních
pozemků nad 50%
Půdy nejsou
ohroženy větrnou
erozí

2 Ž

W4

1

R

2 Ž

W5

1

Ž

S6

Výhradní
zastoupení nižšího
pásma C imisního
ohrožení lesů

2 Ž

W6

2

Ž

S7

Rozptýlená
zástavba nezatěžuje
životní prostředí v
obci

1 Ž

W7

Charakter území
obce znemožňuje
ekonomické
zavedení čištění
odpadních vod
Absence železniční
dopravy
Obnova lesních
porostů zaměřená
na hospodářské
využití s malým
podílem původních
a listnatých dřevin
Převaha lesních
porostů se
změněnou
nevhodnou
druhovou skladbou
Absence možných
dodávek plynu
zvyšuje zátěž na
životní prostředí v
důsledku topení na
tuhá paliva

2

Ž

S1

S2

S3

S4
S5

SILNÉ STRÁNKY
Umístění obce
uprostřed
trojúhelníku
tvořeného městy
Vsetín, Valašské
Meziříčí a Rožnov p.
R s dobrým
dopravním
spojením
Elektrifikace s
dostatečně
dimenzovanými
rozvody nízkého
napětí do každého
domu
Dobré autobusové
spojení do
důležitých okolních
obcí a měst

(Z) (P)
2 Ž

W1

1 Ž
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S8

Absence velkých
zdrojů znečišťování

2 Ž

W8

S9

Živnostníci v obci
snižují místní
nezaměstnanost

2 H

W9

S10

Obec nemá dluhy a
hospodaří s
přebytkem
Velikost obce
umožňuje
pravidelný kontakt
mezi občany

3 H

W1
0

2 S

W1
1

S12

V obci probíhají
tradiční
společenské akce,
které organizuje
obec. SDH a sami
občané

1 S

W1
2

S13

Blízkost tří měst
umožňuje dobrý
dojezd za
pracovními
příležitostmi.
CELKOVÉ SKÓRE1
PŘÍLEŽITOSTI
Rozvoj
cykloturistiky
Zlepšení
technického stavu a
parametrů stávající
sítě komunikací

1 R

W1
3

S11

O1
O2

23
(Z) (P)
2
Ž

T1

2

R

T2

O3

Dobudování
chodníků

2

R

T3

O4

Postupná přeměna
druhové skladby
lesů

1

Ž

T4
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V obci se nacházelo
pět velkých
rekreačních
zařízení. Po jejich
uzavření po roce
1989 zanikla celá
řada pracovních
míst
Jedno z nejméně
vhodných prostředí
pro podnikání v
rámci SO ORP
Vsetín
Daňová výtěžnost
pod průměrem SO
ORP Vsetín
V důsledku malého
počtu obyvatel je
obtížný vznik spolků
a sdružení obyvatel
dle jejich zájmů
Obec nemá k
dispozici pozemky
pro stavbu nových
obytných domů,
odkupy od
soukromých
majitelů se nedaří
Nutnost dojíždění
za vyšší občanskou
vybaveností

3

H

3

H

2

H

1

S

2

S

2

S

CELKOVÉ SKÓRE
OHROŽENÍ
Vzrůstající tzv.
ochrana přírody.
Nárůst ploch
hospodářských lesů
na úkor
mimoprodukčních
funkcí
Sesuvy půdy po
vydatných deštích.

27
(Z)
2

(P)
Ž

1

Ž

1

Ž

Zvýšení
nezaměstnanosti

3

H

O5

O6

O7

O8

Posílení
bezpečnosti v obci
cestou dobudování
chodníků
Podpora vytváření
nových pracovních
míst podporou
zejména malých a
středních podniků
Obnovení provozu v
podnikových
kreačních zařízeních
např. jako
komunitní centra
Podchycení zájmů
občanů o dění v
obci
CELKOVÉ SKÓRE

2

Ž

2

H

2

H

1

S

14

11

T5

Odchod především
vice vzdělaných
občanů z obce do
měst z prací.

3

CELKOVÉ SKÓRE

10

S

