ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 25. 07. 2018

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 16. 07. 2018
do 26. 07. 2018. 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 řádně
omluvil), 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 Ondřeje Hrabinu. Určil
ověřovateli zápisu paní Radmilu Zdráhalovou a pana Pavla Krátkého, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/21/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Pavla Teplého a pana
Ondřeje Hrabinu.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/21/2018 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 žádosti doručené až po zveřejnění programu jednání, navrhl předsedající rozšířit program
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o jeden bod. Konkrétně o bod č. 6 – Žádost o povolení rychlostní zkoušky. Protože nebyly vzneseny
další návrhy ani připomínky k programu, nechal předsedající hlasovat o rozšířeném programu.

Návrh usnesení č. 2/21/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
1.

Schválení základních pravidel postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů

2.

Zrušení OZV 8/1999 o udržování čistoty a pořádku

3.

Rozpočtové opatření

4.

Plnění rozpočtu, příjmy a výdaje obce

5.

Různé

6.

Žádost o povolení rychlostní zkoušky

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/21/2018 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 25. 04. 2018
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
25. 04. 2018. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/21/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
25. 04. 2018.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/21/2018 bylo schváleno.

1) Schválení základních pravidel postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů
Předsedající přítomné seznámil s obsahem základních pravidel postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů. Tento dokument byl zpracován na základě vzorového textu MVČR. Představuje
stručný souhrn pravidel, se kterými se zastupitelé obce seznámili a vzali je na vědomí.
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Návrh usnesení č. 4/21/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/21/2018 bylo schváleno.

2) Zrušení OZV 8/1999 o udržování čistoty a pořádku
Předsedající dále přítomné seznámil s obsahem OZV č. 1/2018, kterou se ruší OZV č. 8/1999
o udržování čistoty a pořádku na území obce Malá Bystřice. OZV z roku 1999 již není účinná, je
zastaralá vlivem nových zákonů a nařízení.

Návrh usnesení č. 5/21/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje OZV č. 1/2018, kterou se ruší OZV č. 8/1999
o udržování čistoty a pořádku na území obce Malá Bystřice.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/21/2018 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření
Účetní obce seznámila přítomné s obsahem rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 3 –
Zařazení do rozpočtu příspěvek ÚP ze dne 02. 05. 2018. Jedná se o příspěvek na úhradu mzdových
nákladů zaměstnance obce, konkrétně Vlastimila Zárubu. Jedná se o zvýšení a snížení rozpočtu
ve výši 90 000 Kč. Rozpočtové opatření č. 4 – Přesun prostředků mezi § ze dne 21. 05. 2018. Jedná
se o přesun dílčích finančních prostředků v celkové výši 12 000 Kč, tedy v částce, která podléhá
pravomoci starosty. Obě rozpočtová opatření vzali zastupitelé na vědomí.

4) Plnění rozpočtu, příjmy a výdaje obce
Dále paní účetní vyhodnotila plnění rozpočtu za první pololetí letošního roku. Příjmy z daní se vyvíjí
dle předpokladů, nezaznamenaly se výraznější výkyvy. I poplatky za odpady jsou téměř vybrány.
Výdaje obce jsou rovněž dle plánu, nevyskytly se žádné nepředpokládané výdaje. Zastupitelé vzali
informace o plnění rozpočtu na vědomí.

5) Různé
- převod starého hasičského auta – Předsedající dále přítomné informoval, že dne 23. 07. 2018 bylo
staré hasičské auto typu CAS25/3500/200M2R CAS 25 Š706 převedeno na SH ČMS – Sbor
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dobrovolných hasičů Malá Bystřice. Odprodej auta za cenu 1000 Kč zastupitelstvo schválilo na svém
18. zasedání dne 6. 12. 2017.
- odprodej hasičské stříkačky PS 12 – Zastupitelé se shodli, že vzhledem ke stáří a stavu, považují
prodejní cenu 500 Kč za starou hasičskou stříkačku PS 12 za adekvátní. Stříkačka bude prodána SH
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Malá Bystřice. Předsedající nechal o odprodeji hlasovat.

Návrh usnesení č. 6/21/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje odprodej stříkačky PS 12 SH ČMS – Sboru
dobrovolných hasičů Malá Bystřice za prodejní cenu 500 Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 5 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 1

Usnesení č. 6/21/2018 bylo schváleno.
- Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně

– Vedení společnosti Jednota zaslalo na obecní úřad

děkovný dopis za poskytnutí dotace na provoz prodejny v naší obci. I díky tomuto finančnímu
obnosu dosáhla prodejna ziskového výsledku hospodaření za minulý rok. Současně vedení
společnosti v dopise žádá obec o možnost spolupráce formou finanční podpory prodejny i pro tento
rok. Po vyhodnocení prozatímních příjmů a výdajů v letošním roce a zvážení plánovaných investic,
je obec schopna poskytnout Jednotě částku 80 000 Kč s podmínkou prokázání proinvestování
uvedené částky v prodejně v Malé Bystřici. Zastupitelé s navrhovanou částkou souhlasili a vzali
poskytnutí finanční podpory na vědomí.

6) Žádost o povolení rychlostní zkoušky
Dne 24. 07. byla na obecní úřad doručena žádost o povolení rychlostní zkoušky č. 8-12 Bystřička,
která se uskuteční dne 31. 03. 2019 v době od 7:00 do 17:00. Trať rychlostní zkoušky bude totožná
s tratí v letošním roce. Nikdo z přítomných k žádosti ani rychlostní zkoušce neměl žádné připomínky,
proto nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 7/21/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje rychlostní zkoušku motoristického podniku Valašské
rally Valmez 2019 dne 31. 03. 2019.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 7/21/2018 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 30. července 2018

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Radmila Zdráhalová

………………………………

Pavel Krátký

………………………………
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