ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 22. 04. 2015
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 09. 04. 2015
do 22. 04. 2015. 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 paní Radmilu Zdráhalovou a pana Ondřeje Hrabinu.
Určil ověřovatele zápisu pana Radka Kotrlu a pana Pavla Teplého a zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrhovou komisi paní Radmila Zdráhalovou a pana
Ondřeje Hrabinu.

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 další
návrhy na doplnění programu, předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
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Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Přezkum hospodaření obce za rok 2014
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
Rozpočtová opatření
Schválení obecně závazné vyhlášky stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Malá Bystřice
Schválení záměru nabytí nemovitostí do majetku obce
Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 11. 02. 2015
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne

11.

02. 2015. 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
11. 02. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Přezkum hospodaření obce za rok 2014
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s výsledky přezkumu hospodaření obce za rok 2014.

Ve

dnech 17. a 18. 03. 2015 provedly přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Ing. Bělíčková a

Ing.

Čurdová s výsledkem. Výsledky přezkumu hospodaření obce byly vyvěšeny na úřední desce dne 7.
dubna 2015 a sňaty byly 23. dubna 2015. Nikdo z přítomných neměl k předloženým výsledkům
přezkumu žádné připomínky, proto nechal předsedající hlasovat, zda zastupitelé schvalují předložené
výsledky přezkumu hospodaření obce za rok 2014.
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výsledky přezkumu hospodaření obce v roce 2014
uskutečněného ve dnech 17. a 18. března 2015.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Účetní obce paní Hrabinová seznámila přítomné zastupitele se stavem závěrečného účtu obce za rok
2014. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce 07. dubna 2015 a sňat byl dne 23. dubna 2015.
Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3) Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
Účetní obce paní Hrabinová seznámila přítomné zastupitele s účetní závěrkou obce za rok 2014. Účetní
závěrka obce za rok 2014 byla vyvěšena na úřední desce 07. dubna 2015 a sňata byla dne

23. dubna

2015. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4) Rozpočtová opatření
Účetní obce paní Hrabinová seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 02.
02. 2015, rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 06. 02. 2015 a rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 27.
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03. 2015. Jelikož k předloženým rozpočtovým opatřením nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal
o jejich schválení předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 1 ze dne 02. 02. 2015, rozpočtové opatření č. 2 ze dne
06. 02. 2015 a rozpočtové opatření č. 3 ze dne 27. 03. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5) Schválení obecně závazné vyhlášky stanovující pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Malá Bystřice
Předsedající na základě uplynulých událostí v naší obci podal návrh obecně závazné vyhlášky obce
Malá Bystřice, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Malá
Bystřice. Na návrh zastupitele pana Ondřeje Hrabiny byla pozměněna Příloha k obecně závazné
vyhlášce Obce Malá Bystřice č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Malá Bystřice. Konkrétně byla navržena úprava bodu číslo 6. Místní komunikace
č. 4c, Chlévisko – Pohořelé – Santov. a doplnění bodu č. 7. Místní komunikace 5c Zezulkov – Zeťův
vrch.

Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky Obce Malá Bystřice

č.

1/2015 stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Malá Bystřice, s upraveným
bodem č. 6 a rozšířenou o navržený bod č. 7.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6) Schválení záměru nabytí nemovitostí do majetku obce
Předsedající přednesl záměr o odkup parcely č. 3873 o výměře 847 m2 u vodní plochy u Kočíbů,
s vlastnickým právem paní Barabášové Kateřiny (1/4 podíl), Marxové Ireny (2/4 podíl) a
Rosenzweigové Alice (1/4 podíl). Jelikož nikdo z přítomných neměl k danému záměru žádné
připomínky, nechal předsedající hlasovat.
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Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje záměr nabytí parcely č. 3873 o výměře 847 m2 do majetku obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Dále zastupitelstvo projednalo, na základě návrhu zastupitele pana Radka Kotrly, záměr nabytí parcely
č. 2483 o výměře 1541 m2 do majetku obce. Jedná o parcelu s vlastnickým právem paní Barabášové
Kateřiny (1/4 podíl), Marxové Ireny (2/4 podíl) a Rosenzweigové Alice (1/4 podíl). Během jednání
neměl nikdo z přítomných k danému záměru žádné připomínky, proto nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo schvaluje záměr nabytí parcely č. 2483 o výměře 1541 m2 do majetku obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Jako poslední předsedající přednesl návrh na nabytí parcely č. 3791 o výměře 937 m2 do majetku obce.
Vlastnické právo k této parcele mají pan Rudolf Mikulenka (2/8 podíl), Obec Malá Bystřice (4/8 podíl)
a pan Rostislav Velička (1/4 podíl). Nikdo z přítomných neměl k danému záměru žádné připomínky,
proto předsedající nechal o záměru hlasovat.

Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo schvaluje záměr nabytí parcely č. 3791 o výměře 937 m2 do majetku obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

7) Různé
a) Předsedající seznámil přítomné s dodatkem smlouvy mezi Obcí Malá Bystřice a Zlínským
krajem, na základě které je Obec Malá Bystřice povinna zaplatit kraji 29 000 Kč jako
příspěvek dopravní obslužnosti. Nikdo z přítomných nevznesl k příspěvku žádné připomínky,
proto předsedající nechal hlasovat.

Návrh usnesení č. 12:
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Zastupitelstvo schvaluje zaplacení částky 29 000 Kč jako příspěvek dopravní obslužnosti
Zlínskému kraji.

Výsledek hlasování: Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
b) Předsedající seznámil přítomné zastupitele s přidělenými funkcemi a obsahem svých
povinnosti při vzniku krizové situace, stanových v rámci krizového štábu obce.
c) Zastupitelé projednali podmínky pronájmu zrekonstruovaného sálu v hasičské zbrojnici.
Shodli se, že sál se bude nadále pronajímat pouze občanům Malé Bystřice. V případě zájmu
o pronájem zrekonstruovaného sálu někomu cizímu, bude tato žádost podléhat schválení
zastupitelstva.
d) Zastupitelé byli seznámeni s plánovaným programem vzpomínkového setkání u příležitosti
70. výročí osvobození ČSR. Setkání se uskuteční v pátek 8. května 2015 v 15:00

na

Santově.
e) Předsedající přítomné zastupitele upozornil, že je nutné oslovit a získat případné další
zájemce, jelikož ještě stále není naplněna plánovaná kapacita na zájezd v neděli 17. května
2015.
f) Zastupitelstvo také projednávalo možnosti opravy nejhorších částí chodníků v obci a
plánované zkvalitnění osvětlení chodníků v centru obce.
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 22. dubna 2015

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………
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Ověřovatelé zápisu:

Radek Kotrla

………………………………

Pavel Teplý

………………………………
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