ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 27. 09. 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 10. 09. 2018
do 01. 10. 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 Ondřeje Hrabinu a pana Radka Kotrlu. Určil
ověřovateli zápisu pana Pavla Teplého a pana Pavla Krátkého, zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou.
K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/22/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Ondřeje Hrabinu a pana
Radka Kotrlu.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/22/2018 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 možnosti rozvoje internetové sítě v obci až po zveřejnění programu jednání, navrhl
předsedající rozšířit program o jeden bod. Konkrétně o bod č. 2 Rozvoj internetové sítě v obci.
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Protože nebyly vzneseny další návrhy ani připomínky k programu, nechal předsedající hlasovat
o rozšířeném programu.

Návrh usnesení č. 2/22/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
1.

Schválení smlouvy o zřízení služebnosti

2.

Rozvoj internetové sítě v obci

3.

Rozpočtové opatření

4.

Zhodnocení činnosti zastupitelstva

5.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/22/2018 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 25. 07. 2018
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
25. 07. 2018. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/22/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
25. 07. 2018.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/22/2018 bylo schváleno.

1) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti
Předsedající přítomné seznámil s žádostí obyvatelky paní Adámkové a pana Pohořelského o zřízení
služebnosti. Konkrétně se jedná o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 3866, ostatní komunikace,
v k.ú. Malá Bystřice. Obec vlastní 2/6 podíl této komunikace. Výše uvedení oprávnění žádají zřízení
služebnosti z důvodu vedení vodovodního potrubí pod místní komunikací, a to v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem. Nikdo z přítomných ke zřízení služebnosti nevznesl žádné námitky, proto
nechal předsedající hlasovat.
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Návrh usnesení č. 4/22/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněné,
paní Adámkovou a pana Pohořelského, na pozemku p.č. 3866 v k.ú. Malá Bystřice.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/22/2018 bylo schváleno.

2) Rozvoj internetové sítě v obci
Dále předsedající přítomné seznámil, že WIFI internetovou síť v naší obci od 1.7.2018 provozuje
nový poskytovatel připojení firma Numeri optické sítě s.r.o. Na společné schůzce s novým
poskytovatelem se projednávala především možnost dalšího rozvoje sítě a urychlení navýšení
rychlosti připojení. Ukázal se ale problém zastaralého zařízení na hlavní trase z Velké Lhoty
na Malou Bystřici, čímž je možnost dosáhnout rychlosti připojení pouze 2-3 Mb/s. Pokud by naše
obec přispěla na pořízení nového mikrovlnného spoje, firma Numeri může okamžitě přivést do Malé
Bystřice připojení rychlostí 300 Mb/s. Takto rychlé připojení by umožňovalo i sledování internetové
televize. Nové zařízení Ray firmy Racom stojí 84.900,-Kč bez DPH. Předsedající navrhl
zastupitelům obce tento dar poskytnout. Podotkl, že dle §2, odst. 2 zákona č. 128/2000, zákon
o obcích (obecní zřízení), základní povinností obce je péče o všestranný rozvoj svého území a
o potřeby svých občanů. Kvalitní internetové připojení k těmto povinnostem v dnešní době určitě
patří. Přítomní zastupitelé k návrh nevznesli žádné námitky, proto nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/22/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje finanční dar ve výši 84.900 Kč firmě Numeri Optické
sítě s.r.o. se sídlem Zašovská 728, 75701 Valašské Meziříčí.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/22/2018 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření
Účetní obce, paní Hrabinová, seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 5 – Přesun
prostředků mezi § ze dne 27. 08. 2018. Jednalo se o finanční částku ve výši 3000 Kč. Přesun byl
proveden z krizového řízení na pojistné, z důvodu úpravy pojistné smlouvy. Dále seznámila
s rozpočtovým opatřením č. 6 – Zařazení dotace do rozpočtu – silnice ze dne 01. 09. 2018. Jednalo se
o zařazení dotace na opravu zbývajícího úseku santovské cesty do rozpočtu obce. Posledním
rozpočtovým opatřením bylo č. 7 – Zařazení dotace na volby ze dne 19. 09. 2018. Dotace se týká
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nadcházejících voleb do zastupitelstva obce a senátních voleb konaných ve dnech 5. a 6. října.
Veškerá rozpočtová opatření byla v pravomoci starosty a přítomní zastupitelé je vzali na vědomí.

4) Zhodnocení činnosti zastupitelstva
Dále předseda spolu s přítomnými zastupiteli zhodnotil uplynulou čtyřletou spolupráci. Co se
podařilo opravit a jaký nový majetek byl pořízen. Nezapomněli si rovněž připomenout, co a proč se
bohužel dokončit nepodařilo. Na závěr si poděkovali za bezproblémovou spolupráci a ochotu přispět
k rozvoji obce.

5) Různé
- Obec obdržela žádost politické strany o umístění předvolebního billboardu v naší obci. Byl
navrhnut obecní pozemek, kde by se billboard mohl umístit, a rovněž i symbolická cena
za umístění.
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 2. říjen 2018

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Teplý

………………………………

Pavel Krátký

………………………………
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