ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 09. 05. 2016
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. 04. 2016
do 10. 05. 2016. 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 pan Pavel Krátký a pan Ondřej Hrabina. Určil
ověřovateli zápisu pan Pavel Teplý a paní Radmila Zdráhalová, zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou.
K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Pavla Krátkého 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. Dle neočekávaně dostupných
materiálů navrhl předsedající doplnit program o schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
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Zlínského kraje na požární ochranu. Protože nebyly vzneseny další návrhy na doplnění programu, dal
předsedající hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce rozšířený o schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje na požární ochranu:
1) Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce Malá Bystřice za rok 2015
2) Výsledky přezkumu hospodaření
3) Rozpočtové opatření
4) Dohoda o změně katastrální hranice obce
5) Žádost o odkoupení obecního pozemku
6) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na požární ochranu
7) Výsledky dotazníkového šetření
8) Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 29. 02. 2016
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
29. 02. 2016. 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
29. 02. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce Malá Bystřice
za rok 2015
Účetní obce paní Hrabinová seznámila přítomné zastupitele se stavem závěrečného účtu obce za rok
2015. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce dne 22. dubna 2016 a sňat byl dne 9. května 2016.
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Dále paní Hrabinová seznámila přítomné zastupitele s účetní závěrkou obce za rok 2015. Účetní
závěrka obce za rok 2015 byla vyvěšena na úřední desce dne 22. dubna 2016 a sňata byla dne
9. května 2016. Jelikož k závěrečnému účtu ani k účetní závěrce obce Malá Bystřice nebyly vzneseny
žádné připomínky, nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

2) Výsledky přezkumu hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se uskutečnilo ve dnech 07. – 08. 03. 2016.
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písm. c – územní celek nedodržel obsah
vysvětlujících a doplňujících informací v příloze. Tyto chyby byly okamžitě opraveny.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výsledky přezkumu hospodaření obce v roce 2015
uskutečněného ve dnech 7. a 8. března 2015.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření
Dále účetní obce paní Hrabinová objasnila přítomným zastupitelům i hostům obsah položek
Rozpočtového opatření ze dne 09. 05. 2016 – vlastní financování. První položkou je přesun
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+ 330 000 Kč na opravu veřejného osvětlení, druhou položkou je přesun + 300 000 Kč na opravu
silnic a poslední položkou je +84 000 Kč na pracovníka obce, přijatého na péči o veřejné prostranství
a budovy přes úřad práce. Jelikož k rozpočtovému opatření nebyly vzneseny žádné připomínky,
nechal o návrhu dohody hlasovat.

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje rozpočtové opatření ze dne 09. 05. 2016 – vlastní
financování.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

4) Dohoda o změně katastrální hranice obce
V souvislosti se zamýšlenou změnou katastrální hranice mezi obcí Malá Bystřice a obcí Valašská
Bystřice seznámil předsedající přítomné s návrhem dohody o změně hranic obcí. Obě obce se v ní
dohodly na změně hranice katastrálního území mezi obcí Malá Bystřice a obcí Valašská Bystřice
z důležitých zájmů, zejména pro další zemědělský a hospodářský rozvoj obcí. Jelikož nebyly
vzneseny žádné připomínky, nechal předsedající o návrhu dohody hlasovat.

Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh dohody o změně katastrální hranice mezi obcemi
Malá Bystřice a Valašská Bystřice.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

5) Žádost o odkoupení obecního pozemku
Předsedající dále přítomné seznámil se dvěma žádostmi o odkoupení obecních pozemků. U obou
žádostí je nejdříve nutné schválit záměr případného odprodeje obecních pozemků.
První žádost byla podána panem Ondřejem Šrámkem a týkala se parcely č. 3915, o rozloze
2412 m2, vedené v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Při digitalizaci pozemků došlo
k převedení části pozemku, na kterém má zasazené ovocné stromy, do vlastnictví obce Malá
Bystřice. Jak pan Šrámek uvedl, tato změna proběhla bez zjevného důvodu. K žádosti nebyly
vzneseny žádné připomínky, proto nechal předsedající o záměru prodeje hlasovat.
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Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr prodeje parcely č. 3915, o rozloze 2412 m2,
žadateli panu Ondřejovi Šrámkovi.

Výsledek hlasování: Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Druhá žádost je od Sboru dobrovolných hasičů Malé Bystřice. Předmětem žádosti je odkoupení
obecních pozemků p.č. 3875 a p.č. 3874. Pozemek s p.č. 3875 má rozlohu 484 m2 a je veden
v katastru nemovitostí jako vodní plocha. Pozemek p.č. 3874 o rozloze 173 m2 je v katastru
nemovitostí veden jako ostatní plocha. Na uvedených pozemcích by sbor rád vybudoval členskou
základnu. Sbor se zavázal, že vodní plocha bude zachována za účelem zásobárny vody při požáru a
pro potřebu občanů v období sucha. Tato vodní plocha by byla plně přístupna pro zásahové
jednotky. Sbor rovněž uvedl, že má zajištěno nabytí přilehlých parcel a chtěl by zajistit zkulturnění
okolní plochy vlastními silami.

Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr prodeje nebo darování parcel s p.č. 3875 a
p.č. 3874 Sboru dobrovolných hasičů Malé Bystřice s podmínkou nutnosti dalšího společného
jednání ohledně přesného znění smlouvy, aby bylo zajištěno skutečné zkulturnění odprodaných
(darovaných) parcel a možnost společného využívání části parcely p.č. 3874.

Výsledek hlasování: Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

6) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na požární ochranu
Dle rozhodnutí zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 20. 04. 2016, Usnesení č. 0679/Z21/16, byla
vybrána naše Žádost o poskytnutí podpory v PROGRAM 2016 – Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární
ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.
Na základě tohoto rozhodnutí přečetl předsedající přítomným návrh smlouvy mezi Zlínským krajem
a obcí Malá Bystřice, o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 30 000 Kč,
současně však max. 60% celkových způsobilých výdajů. Závazným výstupem projektu je pořízení
jednoho kusu kalového čerpadla a dvou kusů rozdělovačů. Nikdo z přítomných neměl k návrhu
smlouvy mezi Zlínským krajem a obcí Malá Bystřice žádné připomínky, proto nechal předsedající
hlasovat.
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Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh smlouvy mezi Zlínským krajem a obcí Malá
Bystřice o poskytnutí dotace na prostředky požární ochrany.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

7) Výsledky dotazníkového šetření
V rámci dotazníkového šetření v obci byl dotazník obsahující 35 otázek rozdán 200 domácnostem.
Celkem se vrátilo 121 dotazníků, čímž bylo dosaženo nadprůměrně vysoké návratnosti, a to 60 %.
Na základě výsledků dotazníkového šetření a předešlé SWOT analýzy je možné sestavit akční plán
rozvoje obce do roku 2022. Základem akčního plánu je strategická vize představující dlouhodobý
obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se obec bude měnit a zkvalitňovat, a také soubor představ a
priorit obce Malá Bystřice. Jako strategickou vizi si obec stanovila: „Co jsme a čím chceme být“.
Pro naplnění vize je potřeba ji dále rozčlenit na strategické cíle. Konkrétně jsou stanoveny 4 cíle:
Ekonomický stabilní a rozvinutý region, Kvalitní život v obcích, Kvalitní život v obcích a
Management rozvoje obcí. Strategické cíle jsou rozpracovány do dalšího členění na úrovni
programových cílů. Programové cíle stanovují, čeho chce obec Malá Bystřice dosáhnout realizací
svého programu rozvoje. Časově se tak váží k platnosti dokumentu a jsou formulovány na období 6
let, tedy let 2016 až 2022. Programové cíle se stanovují na základě definovaných problémů i potřeb
občanů obce a vyjadřují žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti
akčního plánu. Přítomní zastupitelé byli postupně seznámeni s obsahem jednotlivých cílů. Na závěr
je předsedající vyzval k prostudování výsledků dotazníkového šetření, obsahu akčního plánu
rozvoje obce, včetně obsahu jednotlivých cílů, a k navrhnutí změn či doplnění. Společně se dohodli
na lhůtě 1 týdne od zasedání zastupitelstva.

Různé

8)
-

Nečekaně zasedání zastupitelstva navštívil předseda organizačního výboru Valašské rallye 2016,
pan Jaromír Tomaštík. Jeho návštěva se týkala zpětného vyhodnocení letošního ročníku Valašské
rallye. K průběhu rallye byly vzneseny pouze dvě výtky, týkající se přílišného hluku
projíždějících automobilů a neotevření cesty mezi jednotlivými erzetami.

-

Předsedající seznámil přítomné s obsahem semináře „Chytré šetření vodou“, kterého se v Ostravě
účastnil. Hlavní myšlenkou je postupný ústup od budování centrálních čističek v malých obcích,
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ale naopak podpora individuálního čištění vod v domácnostech. Do dalších zasedání
zastupitelstva budou snad známy podmínky a možnosti získání podpory.
-

Zastupitelé vzali na vědomí uzavření smlouvy s Ing. Šlinzem na zpracování projektové
dokumentace a inženýrskou činnost při zajištění změny stavby před jejím dokončením, i spolu
s vypracováním projektu provádění stavby. Jedná se o projektovou činnost 1. patra obecního
úřadu.

-

Zastupitelé byli rovněž seznámeni s termíny vypínání elektrické energie a výpadku obecního
rozhlasu v horní části obce, tj. Malenov, z důvodu výměny sloupů.

-

V souvislosti s připomínkami občanů k vytyčeným hranicím pozemků po pozemkových úpravách
se starosta obce účastnil dvojího jednání přímo v terénu. V obou případech byla výstupem jednání
dohoda účastníků o darování části pozemku obci. První jednání proběhlo na pozemku nad
komunikací III. třídy v úseku od Bušů do Okluku. Druhé jednání se uskutečnilo na pozemcích
Šrámků a Mikolášů, z důvodu možnosti lepšího přístupu k pozemku. Na navržené změny budou
zpracovány geometrické plány, které vyspecifikují čísla parcel i s jejich rozměry. Zastupitelé tyto
skutečnosti berou na vědomí.

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 15. května 2016

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Teplý

………………………………

Radmila Zdráhalová

………………………………
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