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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 13. 11. 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 4. 11. 2019                

do 18. 11. 2019. 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 Ing. Lucii Krátkou a Mgr. Šárku Konupčíkovou. 

Určila ověřovateli zápisu pana Zbyňka Mikla a Mgr. Lucii Škabrahovou, zapisovatelkou Ing. Alenu 

Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise Ing. Lucii Krátkou a paní 

Mgr. Šárku Konupčíkovou.  

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

Usnesení č. 1/8/2019  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 nebyly vzneseny žádné 

návrhy ani připomínky k programu, nechala předsedající hlasovat o programu jednání.  

Návrh usnesení č. 2/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva 

obce:  

1.  Zpráva o uplatňování územního plánu  
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2. Projednání a schválení projektu na rozšíření veřejného osvětlení 

3. Schválení změny stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko  

4. Rozpočtové opatření 

5. Návrhy do rozpočtu na rok 2020 

6. Různé 

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

Usnesení č. 2/8/2019 bylo schváleno. 

 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 21. 8. 2019  

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

dne 21. 8. 2019. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé 

se zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/8/2019:  

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

21. 8. 2019.  

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

Usnesení č. 3/8/2019 bylo schváleno.  

 

1) Zpráva o uplatňování územního plánu 

Zpráva o uplatňování ÚP je schvalovaná zastupitelstvem obce nejpozději do 4 let po vydání 

územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky. Ve vypracované zprávě o uplatňování 

ÚP je zpravidla vyhodnocován vliv změn, na základě kterých byl územní plán vydán a vyhodnocení 

případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. Dále je mimo jiné i 

analyzován soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem. Pokud po analýze a vyhodnocení veškerých skutečností vyplyne potřeba změny 

podstatně ovlivňující koncepci ÚP, obsahuje zpráva o uplatňování ÚP i návrh na pořízení nového 

územního plánu.  

Návrh usnesení č. 4/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje pořízení změny územního plánu na základě zprávy         

o uplatňování územního plánu. 

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

Usnesení č. 4/8/2019 bylo schváleno.  
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2)  Projednání a schválení projektu na rozšíření veřejného osvětlení 

Zastupitelům byl představený projekt na rozšíření veřejného osvětlení vypracovaný společností 

TEEN engineering s.r.o. Realizace stavby je rozdělena do dvou úseků – U Kočíbů a U obecního 

úřadu. Na projekt bude čerpána 95% dotace z Mikroregionu Střední Vsetínsko. 

Návrh usnesení č. 5/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje projekt na rozšíření veřejného osvětlení vypracovaný 

společností TEEN engineering s.r.o. 

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

Usnesení č. 5/8/2019 bylo schváleno. 

 

3) Schválení změny stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 

Kancelář Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zaslala nové stanovy SOMV ke schválení 

v zastupitelstvu naší obce. Změny Stanov SOMV se týkají hlavně doplnění 8 nových členů SOMV  

na základě přihlášek ke členství v SOMV a úpravy adres stávajících členů SOMV, které se 

v mezidobí změnily.  

Návrh usnesení č. 6/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje změnu stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. 

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

Usnesení č. 6/8/2019 bylo schváleno. 

 

4)  Rozpočtové opatření 

Účetní obce seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 9 – Změna rozpočtu – 

úpravy mezi § ze dne 30. 9. 2019. Jedná se o změnu v rámci paragrafů ve výši 2000 Kč. Dále 

přítomné seznámila s Rozpočtovým opatřením č. 10 – Změna rozpočtu ze dne 31. 10. 2019. Zde se 

jednalo o přesun finančních prostředků ve výši 8000 Kč. O tuto částku byly navýšeny příjmy i výdaje 

rozpočtu. Všechny uvedené částky rozpočtových opatření jsou v pravomoci starostky, zastupitelé 

proto vzali uvedená rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtové opatření č. 11 – Rozpočtové 

opatření – přesun prostředků ze dne 13.11.2019. Částka ve výši 65000 Kč. 

Návrh usnesení č. 7/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opaření č. 11 Rozpočtové opatření – přesun 

prostředků ze dne 13. 11. 2019. Celková částka rozpočtového opatření dosáhla 65 000 Kč.  

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

Usnesení č. 7/8/2019 bylo schváleno. 
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5)  Návrhy do rozpočtu na rok 2020 

 - přístřešek u OÚ 

 - fotosoutěž – vyhlásit soutěž o promo fotky obce, které by sloužily reprezentačním účelům obce 

 - aktualizace povodňového plánu – dohodnuta aktualizace bez č.p., pouze mapy a toky 

- projekt na rekonstrukci Restaurace V Údolí – nutno rozhodnout zamýšlený způsob využití, zda 

pouze opravy nebo celková rekonstrukce, popř. zda nechat zpracovat projekt 

 - revitalizace prostor okolo hřiště pod Restaurací V Údolí 

 - navrhnuto rozšíření chodníků v obci  

 - navrženo také další rozšíření veřejného osvětlení v obci 

- žádost SDH na činnost sboru – zastupitelstvo navrhlo částku 15 000 Kč (4 Pro, 3 Proti) z celkové 

navrhované částky 30 000 Kč 

- příspěvek na činnost důchodců 

- obnovit bílé písmo na pomníku na Santově 

- zvonice na Santově – zkusit znova vykoupit pozemek, popř. nainstalovat elektrický pohon zvonu 

 

6)  Různé 

- telefonní budka 

Společnosti O2 Czech Republic a.s. končí k 31.12.2019 povinnost provozovat Veřejné telefonní 

automaty, proto se rozhodla ukončit provoz telefonní budky v naší obci k tomuto datu. Společnost 

nabídla tuto telefonní kabinu obci k odkupu za symbolickou cenu 1000 Kč bez DPH. Možnost 

revitalizace této kabiny je např. na knihobudku. Předsedající nechala o návrhu hlasovat. 

Návrh usnesení č. 8/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje odkup samotné telefonní kabiny, u č.p. 163 v Malé 

Bystřici, od společnosti O2 Czech Republic a.s. za symbolickou cenu 1000 Kč bez DPH. 

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

Usnesení č. 8/8/2019 bylo schváleno. 

 

- plán inventur a jmenování inventarizační komise 

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

členové komise: Ing. Alena Válková, Zbyněk Mikel, Milan Melichařík. Termín majetkové 

inventarizace se stanovil na 11. prosince 2019, v čase od 15:30. Plán inventur bude následně 

zakončen 31. prosince 2019 inventurou dokladovou. 
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Návrh usnesení č. 9/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně            

Ing. Lucie Krátká; členové komise: Ing. Alena Válková, Zbyněk Mikel, Milan Melichařík. Majetková 

inventarizace proběhne 11. prosince 2019 od 15:30 hodin.  

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

Usnesení č. 9/8/2019 bylo schváleno. 

 

- cesta k Besedům 

Aktuálně se realizuje cesta ve Chlévisku pod označením VC9 a VC8. Jedná se o realizaci společného 

zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav. Státní pozemkový úřad ČR 

momentálně přislíbil, že by se mohlo dodělat i další společné zařízení ze schváleného návrhu, čímž je 

cesta od hlavní cesty na Santov až k Besedům. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.  

 

- třídění odpadů 

Od října se v naší obci začal třídit odpad v domácnostech. Konkrétně plasty do žlutých pytlů, které 

jsou jedno měsíčně sváženy odběratelskou firmou. Dle prvotního vyčíslení svozů se jeví situace 

finančně přívětivá. Ale více vypovídající bude vyhodnocení za více měsíců, včetně nákladů na svoz 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  

 

- nákup nemovitého majetku do vlastnictví obce 

Předsedající přítomné seznámila se záměrem odkupu parcely p.č. 3360 v k.ú. Malá Bystřice               

o výměře 416 m
2
, zapsané na LV 470, způsob využití manipulační plocha, do majetku obce. 

Pozemek je ve vlastnictví pana Milana Zajíčka. Na pozemek byl nechán zpracovat odhad ve výši 

14822,08 Kč bez ocenění zpevněné plochy. Při zohlednění zpevněné plochy navrhla předsedající 

odkoupit uvedený pozemek za cenu 20000 Kč. Nikdo z přítomných neměl k návrhu žádné 

připomínky, proto nechala hlasovat. 

Návrh usnesení č. 10/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje odkup parcely p.č. 3360 v k.ú. Malá Bystřice o výměře 

416 m
2
, zapsané na LV 470, způsob využití manipulační plocha, za cenu 20 000 Kč do majetku obce.  

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

Usnesení č. 10/8/2019 bylo schváleno. 
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- nákup nemovitého majetku do vlastnictví obce 

Předsedající přítomné seznámila se záměrem odkupu parcely p.č. 3521 v k.ú. Malá Bystřice               

o výměře 693 m
2
, zapsané na LV 568, způsob využití trvalý travní porost, do majetku obce.              

Po konzultaci s vlastníkem pozemku byla navržena částka 45 Kč/m
2
. Nikdo z přítomných neměl proti 

návrhu jakékoliv dotazy či námitky, proto nechala předsedající o záměru odkupu hlasovat. 

Návrh usnesení č. 11/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje odkup parcely p.č. 3521 v k.ú. Malá Bystřice o výměře 

693 m
2
, zapsané na LV 568, způsob využití trvalý travní porost, za cenu 45 Kč/m

2 
do majetku obce. 

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

Usnesení č. 11/8/2019 bylo schváleno. 

 

- hasičské auto 

Na základě upozornění od našich hasičů na špatný stav hasičské cisterny byl nechán zpracovat 

odborný posudek technikem oprav hasičských sborů. Technik vyčíslil nabídkovou cenu kompletní 

opravy na částku necelých 1 650 000 Kč bez DPH. Předsedající dále uvedla, že na duben jsou 

vypsány dotace na požární techniku ze Zlínského kraje. Zastupitelstvo po dlouhé diskuzi se zástupci 

dobrovolných hasičů došlo k následujícím závěrům: shodlo se na zanechání cisterny v obci, nyní se 

rozhodlo provést jen nejakutnější opravu zásahového vozidla a v dubnu zkusit podat žádost o dotaci. 

 

- aktualizace vyhlášky 

Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity od nového roku nahrazuje jediný 

poplatek z pobytu, jemuž by měl podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů. V souvislosti s nutnou 

aktualizací vyhlášky je potřeba stanovit výši poplatku z pobytu. S přihlédnutím k dosavadním 

částkám poplatku za lázeňský pobyt a z ubytovací kapacity byla navržena částka 16 Kč za den 

pobytu. Nikdo z přítomných neměl k navržené částce žádné připomínky, proto nechala předsedající 

hlasovat o usnesení.  

Návrh usnesení č. 12/8/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výši poplatku z pobytu ve výši 16 Kč / den pobytu.  

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

Usnesení č. 12/8/2019 bylo schváleno. 

 

- Facebook 

Předsedající navrhla založení facebookových stránek obce. Medializace obce na sociální síti by 

mohla být přínosná i z pohledu dotací a dotačních projektů, jelikož nyní musela být prováděna přes 
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soukromé profily apod. Dalo by se to také využít k větší informovanosti našich obyvatelů a  k lepší 

prezentaci obce. Zastupitelé s návrhem souhlasili a berou na vědomí.  

 

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

 

Malá Bystřice, 21. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

 

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

 

 

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

 

      

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


