ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 8. 3. 2021
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 26. 2. 2021
do 10. 3. 2021. 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 paní Mgr. Lucii Škabrahovou a paní Ing. Lucii
Talašovou. Určila ověřovateli zápisu pana Milana Melichaříka a Mgr. Šárku Konupčíkovou,
zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/16/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise paní Mgr. Lucii Škabrahovou
a paní Ing. Lucii Talašovou.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/16/2021 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. Nikdo z přítomných neměl žádné
připomínky ani dotazy, proto nechala předsedající hlasovat o programu jednání.

Návrh usnesení č. 2/16/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
1.

Projednání a schválení OZV obce Malá Bystřice č.1/2021, o místním poplatku z pobytu
1

2.

Rozpočtové opatření

3.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/16/2021 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 12. 12. 2020
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 12. 12. 2020. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé
se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/16/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
12. 12. 2020.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/16/2021 bylo schváleno.

1) Projednání a schválení OZV obce Malá Bystřice č. 1/2021, o místním
poplatku z pobytu
Předsedající seznámila přítomné s obsahem nově zpracované OZV o místním poplatku z pobytu.
Nikdo z přítomných neměl žádné námitky, proto nechala hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/16/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/16/2021 bylo schváleno.

2) Rozpočtové opatření
Účetní obce seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. RO/2020/009 ze dne 14.
12. 2020. Jednalo se o zařazení dotace na výdaje jednotek SDH ve výši 4 000 Kč. Další bylo
Rozpočtové opatření č. RO/2020/010 ze dne 30. 12. 2020. Toto rozpočtové opatření se týkalo
přesunu finančních prostředků ve výši 10 000 Kč na odpadové hospodářství mezi paragrafy. Letošní
první opatření je Rozpočtové opatření č. RO/2021/001 ze dne 22. 2. 2021. Jedná se o zapojení dotace
z ÚP Zlín ve výši 8 922 Kč na plat bývalého zaměstnance obce. A jako poslední je Rozpočtové
opatření č. RO/2021/002 ze dne 22. 2. 2021. Přesun finančních prostředků mezi paragrafy ve výši
30 000 Kč při realizaci čistírny vody z obecního vrtu. Všechna rozpočtová opatření byla v pravomoci
starostky a zastupitelé je vzali na vědomí.
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3) Různé
- Přítomní zastupitelé byli seznámeni s poruchou na vodovodních rozvodech v obecním domě
v Údolí. Podrobnější výklad a vyčíslení škody budou předmětem jednání na dalším zastupitelstvu.

Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 12. 3. 2021

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Milan Melichařík

………………………………

Mgr. Šárka Konupčíková

………………………………
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