
 

 1 

ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 9. 12. 2019 

 

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 29. 11. 2019                

do 11. 12. 2019. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

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

že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, dva zastupitelé se 

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

 

 

Určení návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhla za členy návrhové komise Mgr. Lucii Škabrahovou a Ing. Lucii Krátkou.  Určila 

ověřovateli zápisu pana Zbyňka Mikla a Mgr. Šárku Konupčíkovou, zapisovatelkou Ing. Lucii 

Krátkou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1/9/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise Mgr. Lucii Škabrahovou a 

Ing. Lucii Krátkou.  

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

Usnesení č. 1/9/2019  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 vznikla potřeba 

projednání dvou skutečností až po zveřejnění programu jednání, navrhla předsedající rozšířit program 

jednání o 2 body. Konkrétně o bod č. 7 Schválení OZV č. 3/2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce. A o bod č. 8 Schválení podání žádosti o dotaci. Nikdo 
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z přítomných neměl k navrhovaným úpravám žádné připomínky ani dotazy, proto nechala 

předsedající hlasovat o rozšířeném programu jednání.  

Návrh usnesení č. 2/9/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program jednání dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  

1.  Schválení Přílohy č. 2 Cenová ujednání a podmínky poskytování služeb TS Vsetín 

2.  Schválení OZV o místním poplatku z pobytu 

3.  Schválení OZV o místním poplatku za psy 

4.  Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2020 

5.  Schválení přílohy OZV č. 4/2015 o místním poplatku za odpady 

6.  Projednání a schválení nájemní smlouvy nebytových prostor 

7. Schválení OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

8. Schválení podání žádosti o dotaci 

9. Různé 

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

Usnesení č. 2/9/2019 bylo schváleno. 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 13. 11. 2019  

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

dne 13. 11. 2019. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé 

se zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/9/2019:  

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

13. 11. 2019.  

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

Usnesení č. 3/9/2019 bylo schváleno.  

 

1) Schválení Přílohy č. 2 Cenová ujednání a podmínky poskytování služeb 

TS Vsetín 

Předsedající přítomné zastupitele seznámila  s obsahem přílohy č. 2 Technických služeb Vsetín. 

Návrh usnesení č. 4/9/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Přílohu č. 2 Cenová ujednání a podmínky poskytování 

služeb TS Vsetín. 
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Výsledek hlasování:  Pro 5 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/9/2019 bylo schváleno.  

 

2)  Schválení OZV o místním poplatku z pobytu 

Jak již bylo sděleno na minulém zasedání poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací 

kapacity od nového roku nahrazuje jediný poplatek z pobytu. V souvislosti s nutnou aktualizací 

vyhlášky bylo potřeba stanovit výši poplatku z pobytu. Usnesením č. 12/8/2019 na zastupitelstvu dne 

13. 11. 2019 byl schválen poplatek z pobytu ve výši 16 Kč za den 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. 5/9/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.  

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

Usnesení č. 5/9/2019 bylo schváleno. 

 

3) Schválení OZV o místním poplatku za psy 

Předsedající seznámila přítomné s obsahem nově zpracované OZV o místním poplatku ze psů. Sazby 

poplatku za kalendářní rok zůstaly stejné, a to 50 Kč za prvního a druhého psa a 100 Kč za třetího a 

každého dalšího psa téhož držitele. Nikdo z přítomných neměl žádné námitky, proto nechala 

hlasovat.  

Návrh usnesení č. 6/9/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.  

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

Usnesení č. 6/9/2019 bylo schváleno. 

 

4)  Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2020 

Dne 22. 11. 2019 byl na úřední desce Malé Bystřice vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2020.          

Paní účetní obce seznámila přítomné zastupitele s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu obce. 

Další připomínky k rozpočtu nebyly. Projednávaný rozpočet je schodkový, na straně příjmů částka 

5 909 tis. Kč a na straně výdajů částka 8 044 tis. Kč. Vzniklý rozdíl bude pokryt z finančního 

zůstatku letošního roku.  

Návrh usnesení č. 7/9/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 takto: 



 

 4 

Příjmy rozpočtu jsou ve výši 5 909 tis. Kč a výdaje činí 8 044 tis. Kč. Schodek rozpočtu činí 2 135 

tis. Kč. Tento schodek bude pokryt z finančního zůstatku roku 2019.   

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

Usnesení č. 7/9/2019 bylo schváleno. 

 

5)  Schválení přílohy OZV č. 4/2015 o místním poplatku za odpady 

 Při stanovení výše poplatku za odpad se vychází ze skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu. Tyto náklady za rok 2018 činily 236 375 Kč, vydělily se počtem 395 (což je 

součet osob s pobytem na území obce + počtem staveb určených k individuální rekreaci a počtem 

rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba). Výsledná částka činí         

598 Kč. Z této částky je stanovena sazby poplatku dle čl.4 odst.1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč. 

Tato příloha obecně závazné vyhlášky 4/2015 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

Návrh usnesení č. 8/9/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje přílohu OZV 4/2015 pro rok 2020, jíž je stanovena 

sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč. Celková částka poplatku bude 

s účinností od 1. ledna 2020 činit 500 Kč. 

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

Usnesení č. 8/9/2019 bylo schváleno. 

 

6)  Projednání a schválení nájemní smlouvy nebytových prostor 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. 8. 2019 usnesením č. 4/7/2019 schválilo pronájem 

místnosti v autobusové zastávce U Bušů na pozemku parc.č. 589, v k.ú. Malá Bystřice, 

Mysliveckému sdružení Malá Bystřice. Jelikož se jedná o dlouhodobý pronájem, předložila raději 

předsedající přítomným zastupitelům nájemní smlouvu k nahlédnutí. Nikdo z přítomných neměl        

ke smlouvě žádné připomínky, proto předsedající nechala hlasovat. 

Návrh usnesení č. 9/9/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nájemní smlouvu s Mysliveckým spolkem Malá 

Bystřice, týkající se nájmu nebytových prostor v objektu na p.č. 589 v k.ú. Malá Bystřice. 

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

Usnesení č. 9/9/2019 bylo schváleno. 
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7) Schválení OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce 

 Návrh této vyhlášky byl zaslán ke kontrole a posouzení zákonnosti Odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra ČR. Odpovědí bylo, že uvedený návrh OZV není shledán v rozporu se 

zákonem. Předsedající seznámila zastupitele s jejím obsahem, jelikož nikdo neměl žádné připomínky, 

nechala o schválení OZV č. 3/2019 hlasovat. 

Návrh usnesení č. 10/9/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem      

na území obce Malá Bystřice.  

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

Usnesení č. 10/9/2019 bylo schváleno. 

 

8)  Schválení podání žádosti o dotaci 

 Předsedající seznámila přítomné se záměrem čerpat na opravu 1. patra obecního úřadu dotaci 

z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně z dotačního titulu „Podpora budování a 

obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“. Finanční dotace by z části pokryla výdaje                 

na zamýšlené vybudování kluboven nad kancelářemi obecního úřadu.  

Návrh usnesení č. 11/9/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu:" Centrum 

volnočasových aktivit" z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 

117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 

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

Usnesení č. 11/9/2019 bylo schváleno. 

 

9)  Různé 

- komunikace od Santova směrem k Vráblům – uvedená komunikace je velmi poškozená, nicméně je 

nutné udržovat ji funkční. Předsedající se proto se zastupiteli dohodla, že kontaktuje ředitele LČR a 

projedná s ním možnosti opravy této komunikace. 
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Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání. 

 

Malá Bystřice, 11. 12. 2019 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

 

Zapsala:    Ing. Lucie Krátká  ……………………………… 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Zbyněk Mikel   ……………………………… 

 

      

    Mgr. Šárka Konupčíková ……………………………… 


