ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 6. 5. 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 28. 4. 2020
do 13. 5. 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), 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 Mgr. Šárku Konupčíkovou.
Určila ověřovateli zápisu pana Milana Melichaříka a Mgr. Lucii Škabrahovou, zapisovatelkou
Ing. Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/11/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Zbyňka Mikla a
Mgr. Šárku Konupčíkovou.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/11/2020 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 nebyly vzneseny žádné
návrhy ani připomínky k programu, nechala předsedající hlasovat o programu jednání.

Návrh usnesení č. 2/11/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
1. Schválení nákupu hasičského automobilu
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2. Rozpočtové opatření
3. Schválení upravených Stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
4. Projednání žádosti o podporu provozu prodejny COOP v Malé Bystřici
5. Projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
6. Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/11/2020 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 4. 3. 2020
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 4. 3. 2020. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé se
zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/11/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
4. 3. 2020.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/11/2020 bylo schváleno.

1) Schválení nákupu hasičského automobilu
Po několikaměsíčním vyjednávání o možných způsobech řešení špatného technického stavu
současného hasičského automobilu, byl zastupitelům obce členy výjezdové jednotky Malé Bystřice
navržen odkup hasičského automobilu od obce Bystřička, která odprodává svůj původní automobil
z důvodu nákupu novějšího. Členové obou hasičských sborů se domluvili na společné prohlídce
prodávaného automobilu, proběhla i zkušební jízda. Hasiči z výjezdové jednotky Malé Bystřice
následně seznámili zastupitele s technickým stavem vozidla a nikdo se nevyjádřil proti jeho nákupu.
Po objasnění všech dotazů nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/11/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nákup hasičského automobilu značky Karosa od obce
Bystřička za kupní cenu 400 000 Kč, včetně DPH. Pověřuje starostku Lucii Kotrlovou, DiS.
uzavřením kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 4/11/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

2) Rozpočtové opatření
Účetní obce seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. RO/2020/001 – Rozpočtové
opatření – přesun prostředků ze dne 31. 03. 2020. Jedná se o přesun prostředků v rámci paragrafů
ve výši 6000 Kč. Uvedená částka je v pravomoci starostky, zastupitelé vzali toto rozpočtové opatření
na vědomí. V souvislosti se schválením nákupu hasičského automobilu seznámila účetní obce
přítomné s Rozpočtovým opatřením č. RO/2020/002 – Rozpočtové opatření ze dne 6. 5. 2020. Jedná
se o vlastní financování – zapojení části přebytku z roku 2019 na koupi hasičské cisterny a projekt
zeleně v centru obce v celkové výši 480 000 Kč.

Návrh usnesení č. 5/11/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opaření č. RO/2020/002 – Rozpočtové
opatření ze dne 6. 5. 2020 v celkové výši 480 000 Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/11/2020 bylo schváleno.

3) Schválení upravených Stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Předsedající seznámila přítomné se změnami provedenými ve Stanovách Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko. Stanovy SOMV prošly rozsáhlou revizí, byly zapracovány i návrhy právníků přizvaných
ke konzultaci upravených Stanov. Součástí úprav bylo i doplnění města Kelč mezi členy SOMV,
které podalo přihlášku ke členství v SOMV dne 03. 12. 2019. Nikdo z přítomných neměl
k předloženým upraveným Stanovám SOMV žádné připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 6/11/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko, IČ: 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín v předloženém znění.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/11/2020 bylo schváleno.

4) Projednání žádosti o podporu provozu prodejny COOP v Malé Bystřici
Generální ředitel Jednoty Vsetín zaslal na obecní úřad žádost o podporu provozu prodejny COOP
v naší obci. Připojil i krátké seznámení s ekonomickou a provozní situací prodejny. V roce 2019
dosáhla prodejna ztráty ve výši cca 226 000 Kč, a to i po započtení poskytnuté dotace obce ve výši
80 000 Kč. V letošním roce očekává podobnou situaci, proto žádá zastupitelstvo obce o poskytnutí
podpory alespoň ve stejné výši jako vloni. Přítomní zastupitelé se k předložené žádosti vyjádřili a
shodli se na poskytnutí finanční podpory ve stejné výši a za stejných podmínek jako minulý rok.
Předsedající tedy nechala hlasovat o poskytnutí finanční podpory ve výši 80 000 Kč.
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Návrh usnesení č. 7/11/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje poskytnutí finanční podpory společnosti COOP
JEDNOTA spotřební družstvo ve Vsetíně. Finanční podpora bude ve výši 80 000 Kč a je určena
na provoz prodejny COOP v Malé Bystřici s podmínkou prokázání proinvestování uvedené částky
v naší prodejně a dodržení otevírací doby prodejny.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/11/2020 bylo schváleno.

5) Projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Ředitelka Linky bezpečí, z.s. zaslala k projednání v zastupitelstvu obce žádost o poskytnutí příspěvku
ve výši 3000 Kč na provoz Linky bezpečí. Linka bezpečí dlouhodobě poskytuje odbornou pomoc
všem, kteří ji potřebují, a to anonymně, zdarma a nonstop. Zastupitelé uvedenou žádost projednali a
rozhodli se jí nevyhovět. Shodli se, že raději dají přednost podpoře lokálním poskytovatelům
sociálních služeb, kteří popřípadě vypomůžou našim občanům i v domácím prostředí.

Návrh usnesení č. 8/11/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje poskytnutí finanční podpory provozu Linky bezpečí,
z.s.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/11/2020 bylo schváleno.

6) Různé
- dotační výzva pro samosprávné celky – Naší obci jako členovi mikroregionu byla nabídnuta
možnost zažádat o dotaci na investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a
veřejných služeb. S největší pravděpodobností bude mikroregion žádat o následující: pořízení
elektronické úřední desky do jednotlivých obcí, webové aplikace (GIS portál), mobilní aplikace
(mobilní rozhlas), nastavení systému krizové komunikace, modernizace webových stránek. Výše
dotace by v tomto případě byla 95% a 5% spolufinancování. Zastupitelé vzali dotační výzvu
na vědomí a projednali možné přínosy nebo úskalí jednotlivých směrů investic, o které bude
mikroregion žádat.
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Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 13. 05. 2020

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Milan Melichařík

………………………………

Mgr. Lucie Škabrahová

………………………………
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