ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 20. 02. 2017
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 08. 02. 2017
do 20. 02. 2017. 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, jeden člen
řádně omluven), 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 paní Radmilu Zdráhalovou. Určil
ověřovateli zápisu pana Ondřeje Hrabinu a pana Pavla Teplého, zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou.
K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/14/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Radka Kotrlu a paní
Radmilu Zdráhalovou.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/14/2017 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. Předsedající navrhl rozšíření
bodu programu číslo 3 o vytvoření společného školského obvodu i pro základní školy, dále navrhl
rozšíření programu o bod schválení smlouvy o poskytnutí dotace a o bod schválení výsledku
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výběrového řízení na dodavatele oprav 1. patra obecního úřadu. Protože nebyly vzneseny žádné
námitky, dal předsedající hlasovat o rozšířeném návrhu programu.

Návrh usnesení č. 2/14/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje rozšířený program dnešního zasedání zastupitelstva obce
o rozšíření bodu číslo 3 o vytvoření společného školského obvodu i pro základní školy, dále
schvaluje rozšíření programu o bod schválení smlouvy o poskytnutí dotace a o bod schválení
výsledku výběrového řízení na dodavatele oprav 1. patra obecního úřadu:
1.

Vývoj příjmů obce v roce 2017

2.

Darovací smlouva na parcelu č. 4068

3.

Schválení dohod o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy i společného
školského obvodu základní školy

4.

Smlouva o poskytnutí dotace

5.

Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele oprav 1. patra obecního úřadu

6.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/14/2017 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 12. 12. 2016
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
12. 12. 2016. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/14/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
12. 12. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/14/2017 bylo schváleno.

1) Vývoj příjmů obce v roce 2017
Prozatím

je

vývoj

příjmů

zhruba

stejný

jako

v minulém

roce,

nepředpokládaným výkyvům. Zastupitelstvo vzalo vývoj příjmů na vědomí.
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nedochází

k žádným

2) Darovací smlouva na parcelu č. 4068
Obec Malá Bystřice a paní Hana Polášková se dohodli na darování pozemku parc. č. 4068, jehož je
paní Polášková výlučnou majitelkou. Pozemek parc. č. 4068 o výměře 1823 m2 je veden jako ostatní
komunikace a nachází se v k.ú. Malá Bystřice. Předsedající přítomným přečetl návrh smlouvy a
nikdo nevznesl žádné připomínky, proto nechal hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/14/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Malá Bystřice a paní Hanou
Poláškovou, jejímž předmětem je darování pozemku parc. č. 4068, ostatní komunikace, o výměře
1823 m2.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/14/2017 bylo schváleno.

3) Schválení dohod o vytvoření společného školského obvodu mateřské
školy i společného školského obvodu základní školy
Na základě §178 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zažádal starosta město Vsetín a obec
Valašskou Bystřici o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské i základní školy.
Valašská Bystřice prozatím uzavření dohody neschválila. Městský úřad Vsetín, odbor školství a
kultury, zpracoval dohody mezi městem Vsetín a obcí Malá Bystřice na vytvoření společného
školského obvodu Mateřské školy Vsetín, Kobzáňova 1537, a společného školského obvodu
Základní školy Vsetín Trávníky. Předsedající přítomné se zněním obou dohod seznámil, nikdo neměl
doplňující návrhy, proto nechal hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/14/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dohodu mezi městem Vsetín a obcí Malá Bystřice
o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Vsetín, Kobzáňova 1537.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 5/14/2017 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

Návrh usnesení č. 6/14/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dohodu mezi městem Vsetín a obcí Malá Bystřice
o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Vsetín Trávníky.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/14/2017 bylo schváleno.

4) Smlouva o poskytnutí dotace
Obec Malá Bystřice uzavřela smlouvu se Zlínským krajem na poskytnutí investiční dotace z Fondu
Zlínského kraje do výše 285 000 Kč na spolufinancování projektu: Nákup používané cisternové
automobilové stříkačky a plovoucího čerpadla. Nikdo z přítomných neměl ke smlouvě žádné
výhrady, předsedající tak nechal hlasovat. V souvislosti s nákupem nového hasičského auta byl
vznesen dotaz, co s autem původním. Zastupitelé se shodli na časové rezervě na rozhodnutí, proto
projednání starého hasičského auta bude jedním z bodů příštího zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 7/14/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu mezi Zlínským krajem a obcí Malá Bystřice
o poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na spolufinancování projektu: Nákup
používané cisternové automobilové stříkačky a plovoucího čerpadla.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/14/2017 bylo schváleno.

5) Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele oprav 1. patra
obecního úřadu
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na opravu 1. patra obecního úřadu.
Výběrového řízení na dodavatele oprav se účastnil starosta, místostarostka a předseda stavební
komise. Po zpracování hodnotících kritérií se při závěrečném vyhodnocení jevila jako nejlepší
nabídka firmy Sádrosklad s.r.o.

Návrh usnesení č. 8/14/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako nejlepší
nabídku, na opravu 1. patra obecního úřadu, nabídku firmy Sádrosklad s.r.o. Zároveň pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s uvedenou firmou.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,
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Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/14/2017 bylo schváleno.

6) Různé
-

přezkum hospodaření – Ve dnech 16. a 17. února 2017 proběhlo přezkoumání hospodaření
obce Malá Bystřice se závěrem: nebyly zjištěny chyby, nedostatky, ani rizika.

-

úřad práce vyhlašuje veřejně prospěšné práce – Zastupitelstvo vzalo na vědomí záměr
obce přijmout pracovníka na veřejně prospěšné práce a využít tak možného příspěvku
z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím uzavření smlouvy s úřadem práce.

-

údržba komunikací – Dosud byl posyp zledovatělých ploch řešen umístěním nádob s posypem
na vytyčených místech. Aktuálně se naskytla možnost koupit komunální rozmetadlo za traktor
od výrobce POMAROL. Zastupitelstvo vzalo nákup rozmetadla na vědomí.

-

umístění dopravního značení – Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování stavebního řádu a
dopravy, stanovuje veřejnou vyhláškou místní úpravu provozu na silnicích č. III/05726, č. III/05728,
č. III/05735 a místních komunikacích v obci Malá Bystřice, v rozsahu svislých dopravních značek a
dopravního značení. V obci tak přibude dopravního značení, zejména v místech výjezdu z místní
komunikace na silnici č. III. Zastupitelstvo bere tuto vyhlášku na vědomí. V souvislosti s provozem

na místních komunikacích bylo navrženo umístění zrcadla na komunikaci na Santov, konkrétně
u Mikolášů.
-

dary pro Charitu – Předsedající informoval zastupitele o darování 20 000 Kč Charitě Valašské
Meziříčí, 5 000 Kč Diakonii Vsetín a úmyslu darovat 10 000 Kč Sociálním službám Vsetín
na provoz Seniorparku Valašské Meziříčí. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

-

obecní zájezd – Ve spolupráci s CK Valaška se dne 28. 5. 2017 uskuteční zájezd do papíren
Velké Losiny a přečerpávací nádrže Dlouhé Stráně. Hodnota zájezdu vychází na 680 Kč / osoba.
Po příspěvku obce vychází cena na osobu 250 Kč.

-

podána žádost o dotaci na opravu místní komunikace na Santov – Ke konci minulého
roku byla podána žádost o dotaci na opravu místní komunikace na Santov, konkrétně v úseku
od křižovatky u Hospody na Santově až po rodinný dům č.p. 77 (Novosád Petr). Výsledek žádosti
bude znám v březnu 2017.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 22. února 2017

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka
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Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Ondřej Hrabina

………………………………

Pavel Teplý

………………………………
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