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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 12. 12. 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. 12. 2020                

do 14. 12. 2020. 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 pana Milana Melichaříka a pana Zbyňka Mikla. 

Určila ověřovateli zápisu Ing. Lucii Talašovou a Mgr. Šárku Konupčíkovou, zapisovatelkou Ing. 

Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Milana Melichaříka a 

pana Zbyňka Mikla. 

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

Usnesení č. 1/15/2020  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 vznikla potřeba 

projednání skutečnosti až po zveřejnění programu jednání, navrhla předsedající rozšířit program 

jednání o jeden bod. Konkrétně o bod č. 12 Projednání změny stanov SPRM_SV. Nikdo 

z přítomných neměl k navrhované úpravě žádné připomínky ani dotazy, proto nechala předsedající 

hlasovat o rozšířeném programu jednání. 

 



 

 2 

Návrh usnesení č. 2/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program jednání dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  

1.   TS Vsetín – změna smlouvy o odběru a likvidaci odpadu 

2. Schválení průjezdu Valašské Rally Valmez 

3. Stanovení poplatku za odpady na rok 2021 

4. Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na realizaci veřejného osvětlení a 

smlouvy s dodavatelem 

5. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – obnova komunikace na parcele č. 3759 

6. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – rekonstrukce obecního úřadu 

7. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – místo aktivního odpočinku 

8. Rozpočtové opatření 

9. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

10. Aktualizace strategického plánu rozvoje obce 

11. Plán inventur a jmenování inventarizační komise 

12. Projednání změny stanov SPRM_SV 

13. Různé 

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

Usnesení č. 2/15/2020 bylo schváleno. 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 26. 10. 2020  

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

dne 26. 10. 2020. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé 

se zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/15/2020:  

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

26. 10. 2020.  

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

Usnesení č. 3/15/2020 bylo schváleno.  

 

1) TS Vsetín – změna smlouvy o odběru a likvidaci odpadu 

Předsedající přítomné zastupitele seznámila se změnou smlouvy o odběru a likvidaci odpadu 

Technických služeb Vsetín. 
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Návrh usnesení č. 4/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje změnu smlouvy o odběru a likvidaci odpadu uzavřenou 

se společností Technické služby Vsetín, s.r.o. 

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

Usnesení č. 4/15/2020 bylo schváleno.  

 

2)  Schválení průjezdu Valašské Rally Valmez 

Obec Malá Bystřice dostala vyrozumění, že se stala účastníkem řízení pro umožnění konání tréninků 

a vlastní rychlostní zkoušky Bystřička v délce 14,11 km na trase přehrada Velká Lhota - Bystřička – 

restaurace U Bušů – Valašská Bystřice – Vidče automobilového závodu „Valašská rally 2021“ ve 

dnech 25.3.2021od 8,00 do 19,00 hod a 26.3.2021 od 8,00 do 17,00 hod. Průjezd rally v naší obci se 

bude týkat místních částí Okluk, U Bušů a jednosměrné komunikace u přehrady Bystřička. Jelikož 

k žádosti nebyly žádné další dotazy, nechala předsedající o povolení rychlostní zkoušky hlasovat.    

Návrh usnesení č. 5/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje umožnění konání tréninků a vlastní rychlostní zkoušky 

Bystřička v délce 14,11 km na trase přehrada Velká Lhota - Bystřička – restaurace U Bušů – 

Valašská Bystřice – Vidče automobilového závodu „Valašská rally 2021“ ve dnech 25.3.2021od 8,00 

do 19,00 hod a 26.3.2021 od 8,00 do 17,00 hod. 

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

Usnesení č. 5/15/2020 bylo schváleno.  

 

3) Stanovení poplatku za odpady na rok 2021 

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

komunálního odpadu. Tyto náklady se vydělí součtem osob s pobytem na území obce a počtem 

staveb určených k individuální rekreaci a počtem rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu 

žádná fyzická osoba. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm. b) vyhlášky.    

Pro tento rok částka činí 250 Kč. Tato příloha obecně závazné vyhlášky 4/2015 nabývá účinnosti 

dnem 1. ledna 2021. 

Návrh usnesení č. 6/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje přílohu OZV 4/2015 pro rok 2021, 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 2021 činit 500 Kč. 

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

Usnesení č. 6/15/2020 bylo schváleno.  
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4) Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na realizaci 

veřejného osvětlení a smlouvy s dodavatelem 

Předsedající přítomné zastupitele seznámila s průběhem a výsledkem výběrového řízení zakázky: 

„Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy v obci Malá Bystřice realizací veřejného osvětlení".              

V termínu pro podání nabídek do výběrového řízení byla doručena pouze jediná nabídka. Výběrová 

komise shledala uvedenou nabídku jako nejvhodnější, jelikož splňovala požadované kritéria a 

nabídková cena byla přiměřená k ceně vyčíslené v projektu. Nabídku učinila firma EZM 

elektromontáže s.r.o. Součástí předložené nabídky byl i smlouva o dílo, včetně položkového 

rozpočtu. Přítomní zastupitelé neměli žádné připomínky, proto nechala předsedající hlasovat. 

Návrh usnesení č. 7/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o dílo s firmou EZM elektromontáže s.r.o. a 

pověřuje starostku Lucií Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy s tímto dodavatelem. 

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

Usnesení č. 7/15/2020 bylo schváleno.  

 

5) Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – obnova komunikace         

na parcele č. 3759 

Předsedající seznámila přítomné se záměrem čerpat na obnovu komunikace na parcele č. 3759 dotaci 

z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně z dotačního titulu „2.1 DT 117d8210A – 

Podpora obnovy místních komunikací“. Žadatelem o dotaci může být obec do 3 000 obyvatel. Dotace 

v tomto titulu je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Dolní 

limit na jednu akci činí 500 tis. Kč, horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč. Nikdo 

z přítomných neměl k žádosti žádné připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.  

Návrh usnesení č. 8/15/2020:  

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

komunikace na p.č. 3759 v k.ú. Malá Bystřice" z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul: „2.1 DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací“. 

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

Usnesení č. 8/15/2020 bylo schváleno.  
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6)  Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – rekonstrukce obecního  

  úřadu 

Předsedající seznámila přítomné se záměrem čerpat na stavební úpravy obecního úřadu dotaci z 

programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně z dotačního titulu „2.5 DT 117d8210E – 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“. Žadatelem o dotaci může být opět obec do 3 000 

obyvatel. Dotace v tomto titulu je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných 

nákladů. Dolní limit na jednu akci činí 500 tis. Kč, horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč. 

Nikdo z přítomných neměl k žádosti žádné připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.  

Návrh usnesení č. 9/15/2020:  

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

ÚPRAVY OBÚ MALÁ BYSTŘICE" z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační 

titul: „2.5 DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“. 

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

Usnesení č. 9/15/2020 bylo schváleno.  

 

7) Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – místo aktivního                                 

odpočinku 

Předsedající seznámila přítomné se záměrem čerpat na stavební úpravy obecního úřadu dotaci z 

programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně z dotačního titulu „2.8 DT 117d8210H – 

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“. Jde především o obnovu nebo 

vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť. Žadatelem o dotaci může být opět obec do 3 000 

obyvatel. Nikdo z přítomných neměl k žádosti žádné připomínky, proto nechala předsedající 

hlasovat.  

Návrh usnesení č. 10/15/2020:  

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

dětské hřiště Malá Bystřice" z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 

„2.8 DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“. 

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

Usnesení č. 10/15/2020 bylo schváleno. 

 

8) Rozpočtové opatření 

Účetní obce seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. RO/2020/008  - Přesun 

prostředků mezi jednotlivými § ze dne 12. 12. 2020. Jednalo se o přesun finančních prostředků mezi 
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paragrafy ve výši 55 000 Kč. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, proto nechala 

předsedající hlasovat.  

Návrh usnesení č. 11/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje RO č. RO/2020/008 Přesun prostředků mezi 

jednotlivými § – ze dne 12. 12. 2020 ve výši 55 000 Kč do rozpočtu obce.  

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

Usnesení č. 11/15/2020 bylo schváleno. 

 

9) Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

Dne 23. 11. 2020 byl na úřední desce Malé Bystřice vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2021.          

Účetní obce seznámila přítomné zastupitele s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu obce. Další 

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

4 787 tis. Kč a na straně výdajů částka 4 787 tis. Kč. Na investice (silnice, budova obecního úřadu, 

osvětlení) budou v roce 2021 použity finanční prostředky z úspor minulých let (vlastní financování) a 

dotace. Bude řešeno rozpočtovým opatřením. 

Návrh usnesení č. 12/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021. Rozpočet se schvaluje jako 

vyrovnaný, kde příjmy rozpočtu jsou ve výši 4 787 tis. Kč a výdaje činí 4 787 tis. Kč.  

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

Usnesení č. 12/15/2020 bylo schváleno. 

 

10) Aktualizace strategického plánu rozvoje obce 

Obec Malá Bystřice má zpracovaný Strategický plán rozvoje města do roku 2022, schválený 

zastupitelstvem obce dne 13. 6. 2016 usnesením č. 4. Strategický plán obce by měl být v čase 

dynamický, proto by měl být vždy po uplynutí jednoho roku vyhodnocen a popřípadě pozměněn dle 

aktuálních potřeb.  

Návrh usnesení č. 13/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje aktualizaci strategického plánu rozvoje obce.  

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

Usnesení č. 13/15/2020 bylo schváleno. 

 

11) Plán inventur a jmenování inventarizační komise 

Starostka obce jmenovala inventarizační komisi ve složení: předsedkyně komise Ing. Lucie Talašová; 

členové komise: Ing. Alena Válková, Zbyněk Mikel, Mgr. Lucie Škabrahová. Majetková 
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inventarizace bude provedena 17. 12. 2020 od 9 hodin. Plán inventur bude následně zakončen 31. 

prosince 2019 inventurou dokladovou. 

Návrh usnesení č. 14/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně            

Ing. Lucie Talašová; členové komise: Ing. Alena Válková, Zbyněk Mikel, Mgr. Lucie Škabrahová.  

Majetková inventarizace bude provedena 17. 12. 2020 od 9 hodin. 

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

Usnesení č. 14/15/2020 bylo schváleno. 

 

12) Projednání změny stanov SPRM_SV 

Sdružení obcí mikroregionu Střední Vsetínsko se rozhodlo od 1.1.2021 změnit své sídlo na Ratiboř 

č.p. 75 z důvodu změny předsednictví mikroregionu. Se změnou sídla souvisí nutnost změny stanov 

mikroregionu. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, proto nechala předsedající hlasovat. 

Návrh usnesení č. 15/15/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje změnu stanov SPRM_SV, konkrétně změnu sídla 

mikroregionu. 

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

Usnesení č. 15/15/2020 bylo schváleno. 
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13) Různé 

Nikdo z přítomných neměl žádné návrhy k projednání, proto předsedající zrekapitulovala uplynulý rok a 

s přítomnými zastupiteli projednali možnosti další spolupráce v nadcházejícím roku. 

 

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

 

Malá Bystřice, 15. 12. 2020 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Lucie Talašová  ……………………………… 

 

 

Mgr. Šárka Konupčíková ……………………………… 

 

 

 


