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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 4. 3. 2020 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 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 24. 2. 2020                

do 9. 3. 2020. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, 

že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, jeden zastupitel se 

řádně omluvil), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

 

Určení návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhla za členy návrhové komise pana Milana Melichaříka a Mgr. Šárku 

Konupčíkovou. Určila ověřovateli zápisu Mgr. Lucii Škabrahovou a Ing. Lucii Krátkou, 

zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1/10/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Milana Melichaříka a 

Mgr. Šárku Konupčíkovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/10/2020  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 vznikla potřeba 

projednání skutečnosti až po zveřejnění programu jednání, navrhla předsedající rozšířit program 

jednání o jeden bod. Konkrétně o bod č. 5 Projednání a schválení nabídky odkupu pozemku. Nikdo 

z přítomných neměl k navrhované úpravě žádné připomínky ani dotazy, proto nechala předsedající 

hlasovat o rozšířeném programu jednání. 
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Návrh usnesení č. 2/10/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program jednání dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  

1.  Schválení Valašské rally 2020 

2.  Projednání a schválení délky příspěvku do obecního zpravodaje 

3.  Projednání sčítání odpadových nádob na rok 2020 

4.  Rozpočtové opatření 

5.  Projednání a schválení nabídky odkupu pozemku 

6.  Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/10/2020 bylo schváleno. 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 9. 12. 2019  

Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo 

dne 9. 12. 2019. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé 

se zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/10/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 

9. 12. 2019.  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/10/2020 bylo schváleno.  

 

1) Schválení Valašské rally 2020 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. 8. 2019 usnesením č. 8/7/2019 schválilo průjezd 

motoristického podniku Valašská rally VALMEZ 2020 v neděli 29. 3. 2020 v době od 6:15 do 16:50 

hod. Dne 3. 2. 2020 byla ale obecnímu úřadu doručena žádost o změnu data průjezdu Valašské rally, 

a to na 5. 4. 2020. Veškeré ostatní organizační záležitosti týkající se této rallye zůstávají stejné, jak 

tomu bylo při srpnovém schvalování. Nikdo z přítomných neměl ke změně data žádné připomínky, 

proto předsedající nechala hlasovat.  

Návrh usnesení č. 4/10/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje změnu konání Valašské rally 2020 na neděli 5. 4. 2020 

s tím, že veškeré zbývající okolnosti organizace rally zůstávají nezměněny.  

Výsledek hlasování:  Pro 5 členů,   Proti 1,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/10/2020 bylo schváleno.  



 

 3 

2)  Projednání a schválení délky příspěvku do obecního zpravodaje 

Předsedající konstatovala, že jsme samozřejmě rádi za každý přínosný příspěvek do zpravodaje obce. 

Jelikož ale chceme zachovat jeho čtivost a nefunguje u nás žádná redakční rada a jakákoliv cenzura 

či zásah do obdržených příspěvků je z naší strany nepřijatelná, rozhodlo se zastupitelstvo inspirovat 

jinými obcemi a přijmout maximální délku příspěvku. Obvyklý maximální rozsah příspěvku            

do obecních zpravodajů je 2000 znaků včetně mezer. V případě delšího příspěvku bude autor vyzván, 

aby jej zkrátil na požadovanou délku. Nikdo z přítomných neměl k tomuto návrhu žádné připomínky, 

proto nechala předsedající hlasovat.  

Návrh usnesení č. 5/10/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje, že příspěvky do zpravodaje obce Malá Bystřice mohou 

obsahovat maximálně 2000 znaků včetně mezer.  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/10/2020 bylo schváleno. 

 

3) Projednání sčítání odpadových nádob na rok 2020 

Předsedající seznámila přítomné s výsledky sčítání odpadových nádob na rok 2020 v naší obci. 

Sčítání v předcházejícím období provedly a výsledné počty zaslaly Technické služby Vsetín, s.r.o.    

Při sčítání odpadových nádob došli k následujícím průměrným počtům:   92 ks popelnic 110 až 120 

litrů, 8 ks popelnic 240 l a 8 ks kontejnerů 1100 l. Tyto počty budou obci fakturovány. Nikdo 

z přítomných k uvedeným počtům nic nenamítal, proto nechala předsedající hlasovat.  

Návrh usnesení č. 6/10/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výsledky sčítání odpadových nádob na rok 2020 v obci 

Malá Bystřice zaslaný společností Technické služby Vsetín, s.r.o. 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/10/2020 bylo schváleno. 

 

4)  Rozpočtové opatření 

Momentálně není potřeba projednání žádného rozpočtového opatření. 

 

5)  Projednání a schválení nabídky odkupu pozemku 

 Dne 4. března 2020 byla obci doručena nabídka odkupu pozemku. Konkrétně se jedná o pozemek 

parc. č. 3903, způsob využití ostatní komunikace, kterou vlastní pan Buček v podílovém 

spoluvlastnictví s obcí Malá Bystřice. Vzhledem k tomu, že obec má ze zákona předkupní právo       

na podíl pana Bučka, realitní kancelář zastupující pana Bučka potřebuje znát postoj zastupitelstva 
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obce k této nabídce odkupu. Nabízená kupní cena za podíl 2/7 na pozemku parc.č. 3903 je 20 Kč/m
2
. 

Při výměře pozemku 457 m
2
 by se jednalo o částku 2612 Kč. Přítomní zastupitelé se s nabídkou a 

katastrální mapou pozemku seznámili a nepodali žádné protinávrhy. Předsedající tak nechala              

o nabídce hlasovat. 

Návrh usnesení č. 7/10/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje odkup podílu 2/7 na pozemku parc.č. 3903, 

nacházejícím se v katastrálním území Malá Bystřice, za nabízenou cenu 20 Kč/m
2
.  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/10/2020 bylo schváleno. 

 

6)  Různé 

- žádost o finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. 

Obci byla doručena žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sociálních služeb Centra 

pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. Poskytnuté finanční prostředky budou použity           

ve prospěch lidí, kteří potřebují řešit svůj problém vyplývající z jejich zdravotního postižení. 

Zastupitelé žádost projednali a bylo dohodnuto, že sociální komise navrhne výši příspěvku a 

předsedkyně této komise doručí návrh starostce.  

- Internet v obci – Dále byla s přítomnými zastupiteli a hosty projednána připomínka občanky        

na zhoršující se rychlost připojení Internetu. Nikdo z přítomných tento problém nezaznamenal, je tak 

dosti pravděpodobné, že se jedná o lokální problém v pokrytí.  

- siréna v obci – Přítomní hosté uvedli, že dne 4. 3. nebyla v místní části Malenov slyšet siréna        

při pravidelné zkoušce sirén. Dále také upozornili na nízkou hlasitost sirény v obci. Přítomní 

zastupitelé vzali uvedené informace na vědomí.  

 

Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání. 

 

Malá Bystřice, 9. 3. 2020 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 
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Zapsala:    Ing. Alena Válková   ……………………………… 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Lucie Škabrahová  ……………………………… 

 

      

    Ing. Lucie Krátká   ……………………………… 


