ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 9. 9. 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 2. 9. 2020
do 11. 9. 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. 1/13/2020:
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. 1/13/2020 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. 2/13/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
1.

Projednání a schválení prodejní ceny movitého majetku obce
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2.

Zařazení území obce do území působnosti MAS Střední Vsetínsko

3.

Projednání změny termínu konání automobilového závodu Malá Bystřice – Růžďka

4.

Rozpočtové opatření

5.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/13/2020 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 15. 6. 2020
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 15. 6. 2020. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé
se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/13/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
15. 6. 2020.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/13/2020 bylo schváleno.

1) Projednání a schválení prodejní ceny movitého majetku obce
Na minulém zastupitelstvu bylo usnesením č. 7/12/2020 schválen záměr prodeje hasičského
automobilu s tím, že prodejní cena bude stanovena na dalším jednání. Zastupitelé projednali
jednotlivé návrhy, porovnali stav vozidla s obdobnými nabídkami prodeje a shodli se na ceně
200 000 Kč.

Návrh usnesení č. 4/13/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje prodejní cenu hasičského automobilu ve výši
200 000 Kč (slovy: Dvěstětisíckorunčeských).

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/13/2020 bylo schváleno.

2) Zařazení území obce do území působnosti MAS Střední Vsetínsko
Zařazení území obce do územní působnosti MAS Střední Vsetínsko je povinnou přílohou k Žádosti
o kontrolu dodržování standardů MAS, jež je podmínkou k realizace Strategie v následujícím
programovém období 20212027.
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Návrh usnesení č. 5/13/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zařazení území obce Malá Bystřice do území působnosti
MAS Střední Vsetínsko na programové období 2021-2027.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/13/2020 bylo schváleno.

3) Projednání změny termínu konání automobilového závodu Malá
Bystřice – Růžďka
Na minulém zasedání zastupitelé schválili žádost týkající se pořádání automobilových závodů mezi
obcemi Malá Bystřice a Růžďka na silnici III.05735. Z organizačních důvodů je nutné změnit datum
konání tohoto závodu s tím, že veškeré podmínky organizace uvedené v žádosti zůstanou nezměněny.
Nový termín závodu je stanoven na 26. a 27. 9. 2020.

Návrh usnesení č. 6/13/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje uspořádání automobilových závodů mezi obcemi Malá
Bystřice a Růžďka na silnici III.05735 ve dnech 26. a 27. 9. 2020.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/13/2020 bylo schváleno.

4) Rozpočtové opatření
Účetní obce seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. RO/2020/004 – Zapojení NI
dotace - knihovna – ze dne 31. 07. 2020. Jednalo se o zapojení dotace na knihovnu ve výši
24 000 Kč. Konkrétně na pořízení přenosného PC, projektoru a promítacího plátna pro možnost
pořádání besed a kulturních akcí v obci.

Jako další je rozpočtové opatření č. RO/2020/005 –

Zapojení příspěvku (komp. bonus) a NI dotace na volby ze dne 24. 8. 2020. Dotace na volby
do zastupitelstev krajů je ve výši 31 000 Kč a kompenzační bonus od státu ve výši 363 750 Kč.
Bonus obce obdržely jako malou kompenzaci za snížené příjmy do rozpočtu.

Návrh usnesení č. 7/13/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zapojení RO č. RO/2020/005 – Zapojení příspěvku
(komp. bonus) a NI dotace na volby ze dne 24. 8. 2020 ve výši 394 750 Kč do rozpočtu obce.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/13/2020 bylo schváleno.

5) Různé
- důchodci – předsedkyně sociální komise navrhla uspořádat Den seniorů, který spadá na 1. října.
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- návrhy do rozpočtu – účetní obce připomněla nutnost podávat návrhy do rozpočtu do konce října.
- investice na příští rok – předsedající seznámila přítomné se stavy podaných žádostí o dotace a
postup jejich případných realizací příští rok
- Ovčácké slavnosti na Santově – obec opět přispěje částkou 5000 Kč.
- odpady – předsedající zdůraznila přítomným důležitost upozorňování na nutnost třídění odpadu
v obci a neukázněnost některých občanů v třídění

Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 14. 09. 2020

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Milan Melichařík

………………………………

Mgr. Lucie Škabrahová

………………………………
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