ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 13. 06. 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 30. 05. 2016
do 13. 06. 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 pana Radka Kotrlu. Určil
ověřovateli zápisu pana Ondřeje Hrabinu a paní Radmilu Zdráhalovou, 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 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. Protože nebyly vzneseny žádné
návrhy na doplnění programu, dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
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Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1)

Strategický plán rozvoje obce do roku 2022

2)

Rozpočtové opatření

3)

Prodej obecního pozemku p. č. 3915

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 09. 05. 2016
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
09. 05. 2016. 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
09. 05. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Strategický plán rozvoje obce do roku 2022
Zasedání zastupitelstva se zúčastnili mimo jiné i významní hosté – Ing. Dominik, DrSc. a Ing. Ingrid
Majerová, Dr. ze Slezské univerzity v Opavě, z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
Představili prezentaci k Programu rozvoji obce Malá Bystřice. Jak bylo zmíněno již dříve, jako
strategickou vizi si obec stanovila: „Co jsme a čím chceme být“. Pro naplnění vize je potřeba ji dále
rozčlenit na strategické cíle. Konkrétně jsou stanoveny 4 cíle: Ekonomický stabilní a rozvinutý
region, Kvalitní život v obcích, Kvalitní život v obcích a Management rozvoje obcí. Strategické cíle
jsou rozpracovány do dalšího členění na úrovni programových cílů. Programové cíle stanovují, čeho
chce obec Malá Bystřice dosáhnout realizací svého programu rozvoje. Časově se tak váží k platnosti
dokumentu a jsou formulovány na období 6 let, tedy let 2016 až 2022. Programové cíle se stanovují
na základě definovaných problémů i potřeb občanů obce a vyjadřují žádoucí stav obce, kterého by
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mělo být dosaženo do konce platnosti akčního plánu. Strategický plán obce by měl být v čase
dynamický, měl by být vždy po uplynutí jednoho roku vyhodnocen a popřípadě pozměněn dle
aktuálních potřeb.
Nikdo z přítomných neměl ke zpracovanému strategickému plánu obce žádné připomínky,
předsedající proto nechal hlasovat.

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Strategický plán rozvoje obce do roku 2022.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2) Rozpočtové opatření
Účetní obce paní Hrabinová objasnila přítomným zastupitelům i hostům obsah položek
Rozpočtového opatření č. 7 ze dne 13. 06. 2016 – přesuny mezi § - změna rozpočtu ze dne 13. 06.
2016. Jedná se o přesun částky 40 000 Kč z paragrafu silnice do paragrafu hasiči, z důvodu nákupu
kalového čerpadla. Nejdříve je totiž nutné tyto prostředky vynaložit na nákup a zpětně je obec obdrží
prostřednictvím dotací.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 13. 06. 2016 – přesuny
mezi § - změna rozpočtu.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3) Prodej obecního pozemku p. č. 3915
Pan Ondřej Šrámek dne 16. 03. 2016 podal žádost o odkoupení obecního pozemku. Na zasedání
zastupitelstva dne 09. 05. 2016 byl usnesením č. 9 schválen záměr na prodej parcely č. 3915, o
rozloze 2412 m2. Záměr obce prodat nemovitý majetek byl vyvěšen na úřední desku dne 24. 05. 2016
a sejmut byl 13. 06. 2016. Doposud se k záměru nikdo nevyjádřil. Obec s uvedeným pozemkem
žádný záměr nemá, žadatel ve své žádosti uvedl, že na pozemku má vysázeny ovocné stromy.
Oficiální cena pozemku je 1,22 Kč/m2, předsedající navrhl prodejní cenu 2 Kč/m2. Dále předsedající
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navrhl, ať si pan Šrámek zajistí zpracování kupní smlouvy a zápis do katastru nemovitostí na vlastní
náklady. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, předsedající proto nechal hlasovat.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje prodej parcely č. 3915, o rozloze 2412 m2, za cenu 2 Kč
za m2 panu Ondřejovi Šrámkovi. Pan Šrámek si současně musí zajistit zpracování kupní smlouvy a
zápis do katastru nemovitostí na vlastní náklady.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4) Různé
-

Předsedající nechal zpracovat návrh na kupní smlouvu se smlouvou o zřízení věcného břemene
předkupního práva. Smluvními stranami smlouvy jsou Obec Malá Bystřice a SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Malá Bystřice. Předmětem smlouvy jsou pozemky parc. č. 3875 vodní
plocha o výměře 484 m2 a parc. č. 3874 ostatní plocha o výměře 173 m2. Uvedené pozemky Obec
Malá Bystřice prodá kupujícímu SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Malá Bystřice za
dohodnutou kupní cenu 3000 Kč. Současně je smlouvou zajištěno zapsání věcného předkupního
práva k předmětu smlouvy pro Obec Malá Bystřice. Návrh znění smlouvy byl doručen v den
konání zasedání zastupitelstva, předsedající přítomné seznámil s jejím zněním a zastupitelé vzali
smlouvu na vědomí. Nyní bude záměr prodeje pozemků parc. č. 3875 a 3874 vyvěšen na úřední
desce.

-

V souvislosti se změnami při pozemkových úpravách v Malé Bystřici navrhl pan Pavel Heidler
obci směnu částí pozemků parc. č. 2743 a parc. č. 2742. V návaznosti na zamýšlenou směnu
nechal předsedající zpracovat geometrický plán, který z uvedených pozemků oddělí části, které
budou následně předmětem směny. Dle geometrického plánu č. 679-29043/2009 ze dne
16. 05. 2016 by pan Heidler směnil obci pozemek parc. č. 2743/2 o rozloze 321 m2 (nad
komunikací III. třídy v úseku mezi částmi U Bušů a V Okluku) a obec by mu směnila pozemek
parc. č. 2742/2 o rozloze 12 m2. Jelikož se jedná o směnu obecního majetku, je nutné, aby dle
§85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo
obce záměr směny. Záměr se poté musí vyvěsit na úřední desku. Nikdo z přítomných neměl
k záměru směny pozemků žádné připomínky, proto nechal předsedající hlasovat.
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Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice souhlasí se záměrem směny pozemků s panem Heidlerem
podle geometrického plánu č. 679-29043/2009. Předmětem směny budou pozemky parc. č.
2743/2 o rozloze 321 m2 a parc. č. 2742/2 o rozloze 12 m2.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

- Zasedání zastupitelstva navštívil host pan Pavel Polášek, který projevil zájem o dlouhodobý
pronájem, popřípadě i odkup, restaurace V Údolí pro účely skladování ozvučovací a osvětlovací
techniky. Předsedající nechal na tyto prostory zpracovat znalecký posudek, jehož výsledek ale ještě
není vyhotoven. Zastupitelstvo vzalo zájem pana Poláška na vědomí s tím, že po vyhotovení
znaleckého posudku budou probíhat další jednání.
- Další host pan Bořivoj Ptáček požádal zastupitelstvo o bližší informace k projektu Čistá řeka Bečva
II, konkrétně k avizované problematice svozu odpadních vod.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 15. června 2016

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta
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Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Ondřej Hrabina

………………………………

Radmila Zdráhalová

………………………………
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