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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 10. 12. 2018 

 

 

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. 11. 2018                

do 10. 12. 2018. 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, jeden člen 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 Zbyňka Mikla a pana Milana Melichaříka. Určil 

ověřovateli zápisu paní Mgr. Šárku Konupčíkovou a paní Mgr. Lucii Škabrahovou, zapisovatelkou 

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

Návrh usnesení č. 1/3/2018:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Zbyňka Mikla a pana 

Milana Melichaříka.  

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/3/2018  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.  
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Návrh usnesení č. 2/3/2018:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující upravený program dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  

1.  Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2019 

2.  Rozpočtové opatření 

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

4.  Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/3/2018 bylo schváleno. 

 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 26. 11. 2018  

Starostka obce přečetla přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne        

26. 11. 2018. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala hlasovat, zda zastupitelé se zápisem 

souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/3/2018:  

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

26. 11. 2018.  

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/3/2018 bylo schváleno.  

 

1) Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2019 

Dne 21. 11. 2018 byl na úřední desce Malé Bystřice vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2019.          

Z úřední desky byl sňat dne 10. 12. 2018. Paní účetní obce seznámila přítomné zastupitele 

s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu obce. V době, kdy byl návrh rozpočtu vyvěšen, došlo       

ke změnám, které bylo vhodné do něj zapracovat. Bylo proto navrženo navýšit příjmy o částku 

50 000 Kč  - transfery na činnost veřejné správy a sdílené daně od státu. Na straně výdajů bylo 

navrženo navýšení výdajů o částku 50 000 Kč, která bude sloužit na pokrytí výdajů spojených 

s likvidací komunálního odpadu. Zastupitelstvo tyto změny schválilo. Další připomínky k rozpočtu 

nebyly. Projednávaný rozpočet je schodkový, na straně příjmů částka 5 740 000 Kč a na straně 

výdajů částka 6 640 000 Kč. Vzniklý rozdíl bude pokryt z finančního zůstatku letošního roku. Další 

připomínky k rozpočtu nebyly. 

Návrh usnesení č. 4/3/2018:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 takto: 



 

 3 

Oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu obce byly přijaty změny ve výši 50 000 Kč na straně příjmů a 

50 000 Kč na straně výdajů. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 5 740 000 Kč a výdaje činí 6 640 000 Kč. 

Schodek rozpočtu činí 900 000 Kč.  Tento schodek bude pokryt vlastním financováním – zapojením 

zůstatku na běžném účtu v roce 2018.  

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/3/2018 bylo schváleno.  

 

2)  Rozpočtové opatření 

 Účetní obce, paní Hrabinová, seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 9 – Přesun 

prostředků, zařazení dotace ze dne 04. 12. 2018. Přesun prostředků ve výši 60 000 Kč byl proveden    

z paragrafu správy na paragraf zastupitelstvo. Dále se rozpočtové opatření týkalo zařazení dotace   

pro hasiče na nákup materiálu, došlo tak navýšení příjmů a výdajů o 15 725 Kč. Jelikož nikdo 

z přítomných neměl k rozpočtovému opatření dotazy, nechala předsedající hlasovat. 

Návrh usnesení č. 5/3/2018:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 – Přesun prostředků, zařazení 

dotace ze dne 04. 12. 2018. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/3/2018 bylo schváleno. 

 

3) 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 2017 činily 228 494 Kč, vydělily se počtem 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 530 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 2019. Zastupitelé se rozhodli 

k mírnému navýšení sazby poplatku po přihlédnutí ke stále rostoucím nákladům na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu a očekávaným nutným změnám v jeho likvidaci.  

Návrh usnesení č. 6/3/2018:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje přílohu OZV 4/2015 pro rok 2019, 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 2019 činit 500 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/3/2018 bylo schváleno.  
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4)  Různé 

 změna povodňové komise a krizového štábu obce Malá Bystřice – nutná aktualizace obsazení 

členů novými zastupiteli. Předsedající projevila zájem individuální konzultace navrhovaných 

změn s jednotlivými zastupiteli, byla proto volba nových členů přesunuta na další zasedání 

zastupitelstva.  

 podání žádostí na změnu územního plánu – Přítomní zastupitelé dále probrali možnost další 

změny územního plánu naší obce, z důvodu několika zájemců o podání žádosti na změnu.         

Po krátkém jednání se shodli na termínu podání žádostí do 31. března 2019. Jelikož neměl nikdo 

z přítomných žádné připomínky, nechala předsedající hlasovat o termínu podání žádostí             

na změnu územního plánu.  

Návrh usnesení č. 7/3/2018:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice se usneslo, že návrhy na změnu územního plánu obce se 

budou na obecní úřad Malá Bystřice podávat do 31. března 2019. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/3/2018 bylo schváleno.  

 

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

Malá Bystřice, 17. prosinec 2018 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

Zapsala:    Ing. Alena Válková  ……………………………… 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Šárka Konupčíková ……………………………… 

 

      

    Mgr. Lucie Škabrahová ……………………………… 


