ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 6. 3. 2019

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
starostkou obce Lucií Kotrlovou, DiS. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno 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 25. 2. 2019
do 6. 3. 2019. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala,
že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla za členy návrhové komise pana Zbyňka Mikla a paní Lucii Krátkou. Určila
ověřovateli zápisu paní Šárku Konupčíkovou a pana Milana Melichaříka, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/4/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Zbyňka Mikla a paní
Lucii Krátkou.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/4/2019 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Jelikož nebyly vzneseny žádné
návrhy ani připomínky k programu, nechala předsedající hlasovat o programu jednání.
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Návrh usnesení č. 2/4/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1. Projednání možností automobilového sportu v katastru Malé Bystřice
2. Schválení členů krizového štábu
3. Osvětlení chodníků v obci
4. Aktualizace ceníku služeb obce Malá Bystřice
5. Projednání projektu 1. patra obecního úřadu
6. Odpadové hospodářství
7. Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/4/2019 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 10. 12. 2018
Starostka obce přečetla přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
10. 12. 2018. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/4/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
10. 12. 2018.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/4/2019 bylo schváleno.

1) Projednání možností automobilového sportu v katastru Malé Bystřice
Zasedání zastupitelstva navštívil pan Roman Froněk, aby projednal možnost uspořádání amatérských
automobilových závodů do vrchu Malé Bystřice - Dušná. Seznámil přítomné zastupitele se
zamýšlenou trasou rychlostní zkoušky, organizací závodu a pojištěním závodu. Předsedající dále
požadovala před závodem ujasnění řešení likvidace odpadu, přenosných toalet a pronájmu hasičské
zbrojnice. Pan Froněk využil přítomnosti velitele malobystřických hasičů na zastupitelstvu, se kterým
projednal spolupráci hasičů při závodech. Pořadatel se zavázal darovat obci finanční částku, o jejíž
výši bude dále jednat se starostkou tak, aby sloužila k pokrytí veškerých výdajů obce spojených
s touto událostí.
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Návrh usnesení č. 4/4/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje žádost pana Romana Froňka o povolení uspořádání
amatérských automobilových závodů do vrchu Malá Bystřice – Dušná v termínu 4. - 5. 5. 2019.
Pověřuje starostku obce k projednání úhrady nákladů spojených se závodem.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 1,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/4/2098 bylo schváleno.
Dále starostku obce oslovil pan Jaromír Tomaštík se záměrem vést v příštím roce rychlostní zkoušku
Valašské rally přes místní komunikaci na Santově. Zastupitelé se k tomu záměru postupně
vyjadřovali, ale všichni se stejným závěrem - a to, že s rallye přes Santov nesouhlasí. Předsedající
nechala o tomto bodu hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/4/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje průjezd automobilových závodů po místních
komunikacích přes Santov.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/4/2019 bylo schváleno.

2) Schválení členů krizového štábu
Členy krizového štábu byli navrženi Kotrlová Lucie, Válková Alena, Mikel Zbyněk, Melichařík
Milan, Konupčíková Šárka, Krátká Lucie, Škabrahová Lucie a Novosád Petr. Všichni členové byli
seznámeni se svými povinnostmi. Nikdo z přítomných neměl k navrženým členům krizového štábu a
jejich povinnostem žádné připomínky.

Návrh usnesení č. 6/4/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje členy krizového štábu ve složení Kotrlová Lucie,
Válková Alena, Mikel Zbyněk, Melichařík Milan, Konupčíková Šárka, Krátká Lucie, Škabrahová
Lucie a Novosád Petr.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/4/2019 bylo schváleno.

3) Osvětlení chodníků v obci
V rámci MAS Střední Vsetínsko má naše obec možnost čerpat dotaci ve výši 600 000 Kč. Z variant
možností čerpání této dotace je pro nás vhodná pouze dotace na zvýšení bezpečnosti dopravy v obci,
konkrétně zlepšení kvality osvětlení chodníku. Spoluúčast obce je 10%. Zastupitelé s účelem čerpání
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dotace souhlasili. Po krátké diskuzi se dohodli, že se osloví projektant k vypracování návrhu
projektu. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

4) Aktualizace ceníku služeb obce Malá Bystřice
Zastupitelstvo obce na pracovní schůzce konané dne 6. 3. 2019 od 17 hod. projednalo aktuální výši
částek ceníku služeb obce. Bylo navrženo rozšíření ceníku o možnost půjčování pivních setů
občanům Malé Bystřice za symbolickou cenu 50 Kč/set/víkend. Pokud ovšem nájemce sety závažně
poškodí, zaplatí celou částku pořízení setu. Ostatní ceny za pronájem obecních prostor a poskytování
služeb obce zůstaly nezměněny. Veškeré částky ceníku jsou stanoveny tak, aby pouze kryly vzniklé
náklady. Rovněž zůstává v platnosti nařízení, že služby traktorem a hasičským autem se uskuteční
pouze po dohodě se starostkou obce.

Návrh usnesení č. 7/4/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje aktualizaci ceníku služeb obce Malá Bystřice
za pronájem obecních prostor a poskytování služeb obce. Stávající ceny zůstávají nezměněny, ceník
se pouze rozšířil o možnost půjčení pivních setů občanům obce za cenu 50 Kč/set/víkend. Pokud ale
nájemce sety závažně poškodí, uhradí částku pořízení setu nového.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/4/2019 bylo schváleno.

5) Projednání projektu 1. patra obecního úřadu
Dne 18. února 2019 zaslal projektant Ing. Václav Včelica cenovou nabídku na stavební úpravy
Obecního úřadu Malá Bystřice. Cena projektu včetně dokumentace pro provedení stavby je navržena
ve výši 72 000 Kč. V ceně je zpracování studie, dokumentace pro stavební řízení, požární zpráva,
vyřízení vyjadřovaček a stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky.
Všichni přítomní měli možnost si cenovou nabídku přečíst a seznámit se s ní. Nikdo k ní neměl žádné
připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 8/4/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje cenovou nabídku zaslanou dne 18. února 2019
Ing. Václavem Včelicou a pověřuje starostku dalším jednáním s tímto projektantem.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 8/4/2019 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

6) Odpadové hospodářství
Předsedající přítomné seznámila se zpřísňováním legislativy v oblasti nakládání s odpady. Aktuálně
starostka jedná s firmami o možnostech třídění odpadu, pořízení kontejnerů a pytlů na vytříděný plast
a svozy vytříděného odpadu. Zastupitelé vzali uvedené informace na vědomí a neměli žádné další
dotazy.

7) Různé
- Velitel dobrovolných hasičů upozornil na fakt, že kvůli nedostatku vody v korytu potoka v letních
měsících se hasiči potýkají s problémem nabírání vody do hasičského auta. Předsedající sdělila, že
projedná s LČR možnost lepšího přístupu do koryta potoka v místech s větší hloubkou.
- Předsedající dále přítomné seznámila se špatným stavem místní komunikace na Santově, konkrétně
od křižovatky na Santově po Zeťův vrch. Špatnému stavu komunikace zřejmě přispívá i odvoz vytěžené
kulatiny z okolních lesů. Zastupitelstvo probralo varianty, jak by bylo možné uvedenou situaci řešit, ale
závěrem se shodli, že prozatím ke zpoplatnění průjezdu nepřistoupí.
Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 14. březen 2019

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Šárka Konupčíková

………………………………

Milan Melichařík

………………………………
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