ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 6. 12. 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 22. 11. 2017
do 06. 12. 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 členů zastupitelstva, jeden člen se dostavil
zhruba o 15 minut později, hlasoval až při usnesení č. 4/18/2017), 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 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. 1/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Pavla Krátkého a paní
Radmilu Zdráhalovou.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/18/2017 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. Jelikož vznikla potřeba
projednání dalších záležitostí, navrhl předsedající rozšířit program o nové 4 body. Jsou jimi:
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projednání žádosti o povolení rychlostní zkoušky podniku Valašská rally Valmez 2018; Odměňování
členů zastupitelstva obce v roce 2018 podle nové právní úpravy (zákon č. 99/2017 který mění část
128/2000 Sb.), stanovení paušální náhrady za ztrátu výdělku zastupitelům kteří jsou OSVČ,
projednání dalších možných plnění z rozpočtu obce členům zastupitelstva a zaměstnancům obce;
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce; Převzetí Hlavní polní
cesty HC5 v k.ú. Malá Bystřice -Místní komunikace č.12c.
Předsedající dal hlasovat o rozšířeném návrhu programu.

Návrh usnesení č. 2/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1.

Projednání žádosti o povolení rychlostní zkoušky podniku Valašská rally Valmez 2018.

2.

Odměňování členů zastupitelstva obce v roce 2018 podle nové právní úpravy (zákon
č. 99/2017 který mění část 128/2000 Sb.), stanovení paušální náhrady za ztrátu výdělku
zastupitelům kteří jsou OSVČ, projednání dalších možných plnění z rozpočtu obce
členům zastupitelstva a zaměstnancům obce.

3.

Schválení rozpočtu obce na rok 2018

4.

Směna a prodej nemovitého majetku obce – parcela č. 3486 a 3487

5.

Schválení dokumentu MAP Vzdělávání Vsetínsko

6.

Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce.

7.

Převzetí Hlavní polní cesty HC5 v k.ú. Malá Bystřice -Místní komunikace č.12c.

8.

Stanovení plánu inventur a provedení inventarizace

9.

OZV o poplatku za komunální odpad

10.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/18/2017 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 11. 09. 2017
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
11. 09. 2017. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
11. 09. 2017.
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Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/18/2017 bylo schváleno.

1) Projednání žádosti o povolení rychlostní zkoušky podniku Valašská
rally Valmez 2018.
Zasedání zastupitelstva navštívil pan Jaromír Tomaštík, aby projednal možnost povolení rychlostní
zkoušky Valašské rally Valmez 2018 na území Malé Bystřice. Seznámil přítomné zastupitele se
zamýšlenou trasou rychlostní zkoušky Bystřička. Plánovaným termínem průjezdu je neděle
25. března 2018. Průjezd rally se bude týkat místních částí Okluk, U Bušů a jednosměrné
komunikace u přehrady Bystřička. Předsedající dal o povolení rychlostní zkoušky hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje průjezd motoristického podniku Valašská rallye Valmez
2018 v neděli 25. března 2018 v době od 7 do 16:50 hod.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/18/2017 bylo schváleno.

2) Odměňování členů zastupitelstva obce v roce 2018 podle nové právní
úpravy (zákon č. 99/2017 který mění část 128/2000 Sb.), stanovení
paušální náhrady za ztrátu výdělku zastupitelům kteří jsou OSVČ,
projednání dalších možných plnění z rozpočtu obce členům
zastupitelstva a zaměstnancům obce.
Předsedající přítomné seznámil s novou právní úpravou odměňování a ostatních souvisejících nároků
a peněžitých plnění členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Rozhodujícím datem
pro aplikaci nové právní úpravy je 1. leden 2018. Každý z přítomných zastupitelů měl možnost si
přečíst shrnutí zásadních důsledků nové právní úpravy právních poměrů a odměňování členů
zastupitelstev obcí. Předsedající každý bod shrnutí rozvedl a podal k němu vysvětlení. Na závěr dal
předsedající hlasovat o usneseních vyplývajících z nové právní úpravy odměňování.

Návrh usnesení č. 5/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu pro předsedy
komisí ve výši 1.200 Kč/měsíc a pro místostarostku ve výši 12.000 Kč/měsíc.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 5/18/2017 bylo schváleno.
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Zdrželi se 1

Návrh usnesení č. 6/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje paušální náhrady za ušlý zisk zastupitelům OSVČ
ve výši 300 Kč/hod., max. 6.000 Kč/měsíc.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/18/2017 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje pro starostu obce a zaměstnance obce příspěvek
na stravování ve výši 49 Kč/den a příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši
1.000 Kč/měsíc.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/18/2017 bylo schváleno.

3) Schválení rozpočtu obce na rok 2018
Dne 14. 11. 2017 byl na úřední desce Malé Bystřice vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2018.
Z úřední desky byl sňat dne 06. 12. 2017. Paní účetní obce seznámila přítomné zastupitele
s jednotlivými položkami rozpočtu obce. V době, kdy byl návrh rozpočtu vyvěšen, došlo ke změnám,
které bylo vhodné do něj zapracovat. Bylo proto navrženo navýšit příjmy o částku 30 000 Kč transfer na volby prezidenta republiky. Na straně výdajů bylo navrženo navýšení výdajů o částku
30 000 Kč, která bude sloužit na pokrytí výdajů spojených s volbou prezidenta republiky, a částku
120 000 Kč, která by pokryla případné odstupné starosty při komunálních volbách. Zastupitelstvo
tyto změny schválilo. Další připomínky k rozpočtu nebyly. Projednávaný rozpočet je schodkový, na
straně příjmů částka 4 730 000 Kč a na straně výdajů částka 6 505 000 Kč. Vzniklý rozdíl bude
pokryt z finančního zůstatku letošního roku.

Návrh usnesení č. 8/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schválilo upravený návrh rozpočtu na rok 2018 takto:
Oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu obce byly přijaty změny ve výši 30 000 Kč na straně příjmů a
150 000 Kč na straně výdajů. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 4 730 000 Kč a výdaje činí 6 505 000 Kč.
Schodek rozpočtu činí 1 775 000 Kč.

Tento schodek bude pokryt vlastním financováním –

zapojením zůstatku z vlastního běžného účtu.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 8/18/2017 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

Účetní obce, paní Hrabinová, seznámila přítomné s obsahem Rozpočtového opatření č. 12 – Změna
rozpočtu – transfer volby ze dne 02. 10. 2017. Do rozpočtu byl přijat tranfer 25 000 Kč
na parlamentní volby, pokrývající jejich adekvátní výdaje. Rozpočtové opatření č. 13 – Přesun
prostředků mezi § ze dne 25. 10. 2017 se týká přesunu finančních prostředků z krizového řízení
na pořízení drobného majetku pro hasiče v hodnotě 30 000 Kč. Rozpočtové opatření č. 14 – Přesun
prostředků mezi § ze dne 27. 11. 2017 se týká přesunu částky 350 000 Kč z paragrafu správa
na paragraf opravy silnic.

Návrh usnesení č. 9/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 02. 10 2017,
Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 25. 10. 2017 a Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 27. 11. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/18/2017 bylo schváleno.

4) Směna a prodej nemovitého majetku obce – parcela č. 3486 a 3487
Po pozemkových úpravách vznikla potřeba vypořádat pozemky v okolí hasičské zbrojnice s panem
Jiřím Bazlem a paní Danou Novosádovou. Za tímto účelem byl nechán zpracovat geometrický plán,
kterým se parcela č. 3487 rozdělí na dvě. Obec odkoupí oddělenou parcelu č. 3487/2 o výměře 127
m2, jelikož v uvedeném místě vede chodník k lávce přes potok, a také z důvodu potřeby nájezdu na
šrotiště vedle hasičské zbrojnice. Panu Jiřímu Bazlovi a paní Daně Novosádové obec Malá Bystřice
odprodá pozemek č. 3486 o výměře 472 m2. Zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek byl na
úřední desce vyvěšen dne 10. listopadu 2017 a sňat byl 5. prosince 2017. Byla nechána vypracovat
kupní smlouva, ve které byla vzájemně dohodnuta kupní (resp. prodejní) cena 10 Kč/m2. Nikdo
z přítomných k uvedeným pozemkovým záměrům neměl žádné připomínky, proto nechal
předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 10/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje prodej parcely č. 3486 o výměře 472 m2 panu Jiřímu
Bazlovi a paní Daně Novosádové za cenu 10 Kč/m2. Dále schvaluje nákup oddělené parcely
č. 3487/2 od pana Jiřího Bazla a paní Dany Novosádové za cenu 10 Kč/m2.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 10/18/2017 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

5) Schválení dokumentu MAP Vzdělávání Vsetínsko
Společně s pozvánkou na zasedání zastupitelstva byl zastupitelům předán i dokument MAP
Vzdělávání Vsetínsko k prostudování. Po vzájemné diskuzi všech zastupitelů vyvstal velký nesouhlas
především s navrhovanou inkluzí ve školství a s tzv. genderovou výchovou. Zastupitelé projevili
velkou obavu ze snížení úrovně vzdělávání dětí.

Návrh usnesení č. 11/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dokument MAP Vzdělávání Vsetínsko.

Výsledek hlasování:

Pro 3 členů,

Proti 3,

Zdrželi se 1

Usnesení č. 11/18/2017 nebylo schváleno.

6) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce.
Na obec přišla žádost od firmy Arpex, která jedná jménem fy ČEZ, na uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene s firmou ČEZ. V souvislosti s vybudováním nadzemní přípojky elektrické energie
k novostavbě pana Heryána na Santově vznikla potřeba vést tuto přípojku přes obecní pozemek
č. 3759, ostatní komunikace. Za tímto účelem je nutné k pozemku č. 3759 zřídit věcné břemeno.
Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, proto nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 12/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ
Distribuce k parcele č. 3759, ostatní komunikace, z důvodu vybudování nadzemní přípojky elektrické
energie k novostavbě pana Heryána.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/18/2017 bylo schváleno.

7) Převzetí Hlavní polní cesty HC5 v k.ú. Malá Bystřice -Místní
komunikace č.12c.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem Protokolu o předání a převzetí Hlavní polní cesty HC5
v k.ú. Malá Bystřice, okres Vsetín. Jedná se o cestu do místní části Palúšek. Předávajícím subjektem
je Státní pozemkový úřad ČR. Zastupitel pan Kotrla měl dotaz týkající se případných porušení cesty
a následných možností reklamace. Předsedající odpověděl, že záruka na cestu je 60 měsíců, vždy je
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ale nutné postupovat dle okolností vzniklé situace. Zda porucha vznikla nedostatečnou jakostí,
vzniklou vadou, opotřebením nebo fyzickým porušením.

Návrh usnesení č. 13/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje převzetí Hlavní polní cesty HC5 v k.ú Malá Bystřice
do majetku obce dle protokolu o předání a převzetí.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/18/2017 bylo schváleno.

8) Stanovení plánu inventur a provedení inventarizace majetku obce
Starosta obce jmenoval inventarizační komisi ve složení: předsedkyně komise paní Radmila
Zdráhalová; členové komise: pan Radek Kotrla, paní Milena Hrabinová, paní Alena Válková.
Inventarizace majetku započne 13. prosince 2017, kdy budou provedeny inventury majetku.
Inventarizace budu ukončena 31. ledna 2018 dokladovou inventurou.

Návrh usnesení č. 14/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně
paní Radmila Zdráhalová; členové komise: pan Radek Kotrla, paní Milena Hrabinová a paní Alena
Válková. Majetková inventura proběhne ve středu 13. prosince 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/18/2017 bylo schváleno.

9) OZV o poplatku za komunální odpad
Při stanovení výše poplatku za odpad se vychází ze skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu. Tyto náklady za rok 2016 činily 230.264 Kč, vydělily se počtem osob
s pobytem na území obce + počtem staveb určených k individuální rekreaci a počtem rodinných
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Výsledná částka činí 552 Kč. Z této
částky je stanovena sazby poplatku dle čl.4 odst.1 písm. b) vyhlášky ve výši 200 Kč. Tato příloha
obecně závazné vyhlášky 4/2015 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Návrh usnesení č. 15/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje přílohu OZV 4/2015 pro rok 2018, jíž je stanovena
sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm. b) vyhlášky ve výši 200 Kč. Celková částka poplatku bude činit
450 Kč.
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Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/18/2017 bylo schváleno.

Různé

10)
-

Sazebník úhrad za poskytování informací. – Předsedající navrhl ponechat sazebník úhrad
za poskytování informací pro rok 2018 ve stejné výši odměn jako v roce 2017.

Návrh usnesení č. 16/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací pro rok
2018 ve stejné výši odměn jako v roce 2017.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/18/2017 bylo schváleno.

-

Prodej starého hasičského auta: Za staré hasičské auto byla SH-ČMS Sboru dobrovolných
hasičů Malá Bystřice navržena prodejní cena 1.000 Kč. Nikdo z přítomných neměl k návrhu
žádané připomínky, proto nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 17/18/2017:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje prodej starého hasičského auta Š 706 SH-ČMS
Sboru dobrovolných hasičů Malá Bystřice za částku 1.000,-Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 1

Usnesení č. 17/18/2017 bylo schváleno.
-

Zařazení cesty VC65 (varianta VC9) do priorit obce:

Přítomným

zastupitelům

byl

přednesen návrh napojit na nově vybudovanou cestu v místní části Zezulkov další úsek zpevněný
penetrací. Propojila by se tak stávající cesta s cestou na Santově a vznikla tak druhá příjezdová
cesta na Santov z malobystřické strany. Tato akce by opět byla hrazena z finančních prostředků
Státní pozemkový úřad ČR. Uvedený návrh vzbudil mezi zastupiteli odmítavé postoje, proto byl
návrh zamítnut. Jako náhradní řešení bylo předsedajícím navrženo vybudování zpevněné cesty
od Besedů dolů do Chléviska. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili a vzali ho na vědomí.

-

Žádost Města Valašské Meziříčí o finanční příspěvek – Město Valašské Meziříčí se na naši
obec obrátilo s žádostí o dar na rekonstrukci valašskomeziříčské nemocnice. Zastupitelé se
jednoznačně vyjádřili, že žádný finanční příspěvek se městu Valašské Meziříčí dávat nebude.
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Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 11. prosince 2017

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Ondřej Hrabina

………………………………

Pavel Teplý

………………………………
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