ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 07. 12. 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 27. 11. 2015
do 07. 12. 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 pana Radka Kotrlu a pana Pavla Krátkého. Určil
ověřovateli zápisu pana Pavla Teplého a pana Ondřeje Hrabinu a zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrhovou komisi pana Radka Kotrlu a pana Pavla
Krátkého.

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) Povolení průjezdu Valašské rallye 16. 4. 2016
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2016
3) Rozpočtové opatření
4) Schválení OZV č. 4/2015 o místním poplatku za odpady
5) Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 09. 11. 2015
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
09. 11. 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
09. 11. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Povolení průjezdu Valašské rallye dne 16. 04. 2016
Zasedání zastupitelstva se zúčastnili i zástupci AutoMoto Klubu Vsetín – pan Tomaštík a pan Hošák,
kteří přítomným zastupitelům přiblížili organizaci Valašské rallye 2016 a zodpověděli podrobnosti
týkající se průjezdu rychlostní zkoušky přes Malou Bystřici. Start této rychlostní zkoušky bude u
bývalého JZD Bystřička, pokračovat bude podél přehrady Bystřička přes křižovatku U Bušů a dále na
Valašskou Bystřici. Zastupitelé si plánovanou trasu prostudovali, předsedající vyjednal se zástupci
AutoMoto Klubu Vsetín podmínky průjezdu rallye a dal přítomný o povolení hlasovat.
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje uzavření komunikace dne 16. 04. 2015 za účelem
průjezdu Valašské rallye s podmínkou, že pořadatel se zavazuje svými prostředky provést dostatečné
informování občanů obce. Bere na vědomí, že obecní úřad nebude podávat občanům žádné informace
o závodech. Povinnost informování občanů obecním úřadem nesmí být uvedena ani v rozhodnutí
správního úřadu o uzavření cesty.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2) Schválení rozpočtu obce na rok 2016
Dne 18. 11. 2015 byl na úřední desce Malé Bystřice vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2016.
Z úřední desky byl sňat dne 8. 12. 2015. Účetní obce, paní Milena Hrabinová, seznámila přítomné
zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtu obce. Příjmy i výdaje jsou rozpočtovány ve výši
5 265 000 Kč, zahrnující výdaje na opravy komunikací (dle dotací), opravy chodníků
(cca 50 000 Kč), projekt studny (cca 100 000 Kč), běžné výdaje (výdaje hasičům apod.). Dále je
rozpočtováno vlastní financování ve výši 1 355 000 Kč na úpravy 1. patra obecního úřadu. Rozpočet
byl stanoven jako vyrovnaný, nebyly evidovány žádné připomínky. Zastupitelstvo rozpočet
projednalo a přešlo k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2016 obce Malá
Bystřice beze změn. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 5 265 000 Kč a výdaje činí 5 265 000 Kč.
Rozpočet je vyrovnaný.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření
Dále paní účetní obce seznámila přítomné s problematikou při čerpání prostředků z dotací, kdy je
nutné se získanými prostředky disponovat bez zbytečných odkladů. Zpravidla se jedná o částku vyšší
než 30 000 Kč, tedy částku vyšší než je pravomoc starosty pro přesuny v rámci rozpočtu bez nutnosti
schválení zastupitelstvem, navíc přijetím a užitím dotace se změní i celková výše příjmů a výdajů.
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Nutností svolat zastupitelstvo k odhlasování přesunu prostředků by docházelo k přílišné prodlevě.
Řešením v těchto případech je udělení kompetence starostovi k provádění rozpočtových opatření
v případě přijetí a vydání dotací bez ohledu na jejich výši. Zastupitelstvo je poté s rozpočtovým
opatřením seznámeno na nejbližším zasedání. Nikdo z přítomných neměl další dotazy, proto nechal
předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102, odst. 2, písm. a) kompetenci starostovi obce
k provádění rozpočtových opatření v případě přijetí a vydání dotací bez ohledu na jejich výši.
S rozpočtovým opatřením bude zastupitelstvo seznámeno na nejbližším zasedání.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0 členové,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4) Schválení OZV č. 4/2015 o místním poplatku za odpady
Jak předsedající uvedl na minulém zasedání zastupitelstva, v důsledku novely zákona o odpadech
č. 223/2015 Sb., vznikla potřeba přepracovat i vyhlášku č. 1/2012 o nakládání s odpady, schválenou
dne 5. 12. 2013. Novelizace upravuje systém výběru místních poplatků a vymezuje případy
osvobození. Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem obecně závazné vyhlášky obce
Malá Bystřice č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve které byly všechny změny v souvislosti
s novelou zákona zpracovány. Nikdo z přítomných neměl k předloženému návrhu žádné připomínky,
proto dal předsedající o vyhlášce hlasovat.

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Malá Bystřice č. 4/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

5) Různé
-

Záměr odvodnění místní části Bošová - přítomný host, paní Ludmila Tomečková, seznámila
zastupitele s problematikou daného záměru. Po důkladném zhodnocení všech dopadů na
zasažené parcely se přítomní shodli, že souhlasí s pozváním všech dotčených občanů v lednu na
obecní úřad, aby se o této problematice dále jednalo. Přítomní zastupitelé tuto informace vzali na
vědomí.

-

kontrola hasičů – na minulém zasedání zastupitelstva byl předseda kontrolní komise pan Radek
Kotrla pověřen kontrolou Jednotky hasičů Malé Bystřice. Kontrola proběhla dne 3. 12. 2015 za
účasti velitele jednotky pana Petra Novosáda. O výsledku kontroly byla předána zpráva s jasným
závěrem: nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
o Aktivní majetek – veškerý majetek byl v pořádku, součástí zprávy o kontrole je seznam
majetku na vyřazení z důvodu nesplnění bezpečnostních předpisů (hasící přístroj, staré
hasičské přilby, staré proudnice, záchytné lano).
o Provozní dokumentace – veškerá dokumentace je vedena dle platných předpisů.
o Lékařské prohlídky – ke dni kontroly nebyla dokumentace o periodických prohlídkách
zcela kompletní, proto byl velitel jednotky pověřen dodáním chybějící dokumentace do
konce ledna 2016.
o Školení – všichni členové jednotky jsou proškoleni dle předpisů, řádně je vedena i
dokumentace o absolvovaných školeních.

-

ceník služeb obce – zastupitelka Zdráhalová seznámila přítomné se zápisem ze zasedání
finančního výboru dne 21. 11. 2015. Předmětem jednání výboru bylo navržení částek za
pronájem obecních prostor a poskytování služeb obce. Částky byly stanoveny tak, aby pouze
kryly vzniklé náklady.
o Pronájem Restaurace V Údolí:
o Pronájem hasičská zbrojnice:

období říjen – duben:

500 Kč

období květen – září:

400 Kč

období říjen – duben:

1 200 Kč

období květen – září:

600 Kč

o Provoz traktoru:

500 Kč / motohodina

o Dovoz pitné vody traktorem:

250 Kč / cisterna pitné vody

o Provoz hasičského auta:

200 Kč / cisterna užitkové vody pro občany Malé Bystřice
300 Kč / cisterna užitkové vody pro chataře na území
katastru obce
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Zároveň musí být dodrženo, aby se služby traktorem a hasičským autem uskutečnily
pouze po dohodě se starostou obce.

Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený ceník za pronájem obecních prostor a poskytování
služeb obce, který zpracoval finanční výbor obce Malá Bystřice na svém zasedání dne
21. 11. 2015.

Výsledek hlasování: Pro 7 členů,

Proti 0 členové,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
-

odepsání pohledávek za bývalým nájemcem restaurace V Údolí – pan Sedláček, stále dluží
obci Malá Bystřice několik splátek nájemného. Vymáhání těchto pohledávek bylo předáno
právníkům, ale s nulovým výsledkem, jelikož počet jeho věřitelů velký. Na základě doporučení
právníků i auditorek při poslední kontrole hospodaření obce předsedající navrhuje odepsání této
pohledávky. Hlavním důvodem jsou příliš vysoké náklady na exekuční vymáhání, které by byly
příliš nerentabilní.

Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje odepsání pohledávku za bývalým nájemcem restaurace
V Údolí, panem Filipem Sedláčkem.

Výsledek hlasování: Pro 7 členů,

Proti 0 členové,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
-

změna katastrální hranice obce – předsedající přítomné seznámil se záměrem změny
katastrální hranice obcí Malá Bystřice a Valašská Bystřice. V této souvislosti požádali starostové
obou obcí příslušné katastrální úřady o podrobnosti k možnosti provedení této změny.
Katastrální hranice by měnila mezi místními částmi Grúň a U Urbanů a konkrétně by se týkala:
o

parcely č. 4781 – výměra 330 m2, majitel: Marek Zezhuhlčík

o

parcely č. 4782 – výměra 773 m2, majitel: Marek Zezhuhlčík

o

parcely č. 4783 – výměra 445 m2, majitelé: Snoza Jaromír, Snoza René, Snozová Jana

o

parcely č. 4784 – výměra 141 m2, majitel: Obec Valašská Bystřice

Zastupitelé obce vzali tento záměr na vědomí.

-

změna výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva – v souvislosti s celorepublikovým
zvýšením odměny uvolněných členů a platů státních zaměstnanců navrhl předsedající zvýšení
odměny místostarostky Ing. Aleny Válkové na 10.000 Kč / měsíc.
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Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení odměny místostarostky Ing. Aleny Válkové na 10.000
Kč / měsíc.

Výsledek hlasování: Pro 6 členů,

Proti 0 členové,

Zdrželi se 1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 11. prosince 2015

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Teplý

………………………………

Ondřej Hrabina

………………………………
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