ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 15. 6. 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 5. 6. 2020 do 16. 6. 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, 1 zastupitel se řádné
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 Milana Melichaříka a Mgr. Lucii Škabrahovou.
Určila ověřovateli zápisu pana Zbyňka Mikla a Mgr. Šárku Konupčíkovou, zapisovatelkou Ing. Lucii
Krátkou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise Milana Melichaříka a Mgr.
Lucii Škabrahovou

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/12/2020 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu, který byl rozšířen o jeden bod a to o: Převzetí,
cesty s označením VC8, VC9 do majetku obce.

Pozvánka byla předána členům zastupitelstva

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Jelikož nebyly vzneseny žádné návrhy ani
připomínky k rozšířenému programu, nechala předsedající hlasovat o programu jednání.

Návrh usnesení č. 2/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
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1. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2019
2. Projednání a schválení přezkumu hospodaření obce za rok 2019
3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
4. Projednání a schválení záměru odprodeje hasičského automobilu
5. Předložení závěrečného účtu SOMV za rok 2019, zprávy o výsledku hospodaření SOMV a
zprávy revizní komise SOMV o výsledku kontry hospodaření s majetkem SOMV
6. Schválení pověření oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR
7. Projednání automobilového závodu Malá Bystřice – Růžďka
8. Projednání automobilového závodu KowaxrallyValMez 2020
9. Projednání přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR
10. Rozpočtové opatření
11. Projednání převzetí cesty VC8, VC9 do majetku obce
12. Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/12/2020bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 6. 5. 2020
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 6. 5. 2020. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé se
zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
6. 5. 2020.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/12/2020bylo schváleno.

1) Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2019
Účetní obce předložila přítomným zastupitelům veškeré účetní výkazy sestavené k rozhodnému dni,
tedy 31. 12. 2019, a další podklady vyjmenované v § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. Jelikož k účetní
závěrce obce Malá Bystřice nebyly vzneseny žádné připomínky, nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 4/12/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

2) Projednání a schválení přezkumu hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 se uskutečnilo ve dnech 24. – 28. dubna 2020.
Přezkum provedl pracovník krajského úřadu. Při přezkoumání hospodaření obce Malá Bystřice
za rok 2019 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písm. c) [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Jelikož k výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2019 nebyly
vzneseny žádné připomínky, nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2019
uskutečněného ve dnech 24. až 28. dubna bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/12/2020bylo schváleno.

3) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Účetní obce seznámila přítomné zastupitele se stavem závěrečného účtu obce za rok 2019. Návrh
závěrečného účtu obce byl vyvěšen na úřední desce dne 27. května 2020. Nikdo z přítomných neměl
k předloženému návrhu závěrečného účtu obce žádné připomínky, proto nechala předsedající
hlasovat.

Návrh usnesení č. 6/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, závěrečný účet obce Malá Bystřice za rok 2019 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/12/2020bylo schváleno.

4) Projednání a schválení záměru odprodeje hasičského automobilu
Na minulém zastupitelstvu dne 6. 5. 2020 usnesením č. 4/11/2020 byl schválen nákup nového
hasičského automobilu značky Karosa. Nyní je zapotřebí rozhodnout, co s automobilem starým.
Předsedající spolu se zastupiteli porovnali obdobné nabídky. Předsedající nechala o záměru hlasovat
s tím, že prodejní cena bude stanovena na dalším zastupitelstvu.

Návrh usnesení č. 7/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr prodeje hasičského automobilu s tím, že prodejní
cena bude stanovena na dalším jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 7/12/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

5) Předložení závěrečného účtu SOMV za rok 2019, zprávy o výsledku
hospodaření SOMV a zprávy revizní komise SOMV o výsledku
kontroly hospodaření s majetkem SOMV
Předsedající předala veškeré dokumenty z SOMV zastupitelům k nahlédnutí. Nikdo z přítomných
k nim neměl žádné dotazy ani připomínky. Zastupitelstvo obce Malá Bystřice bere na vědomí
závěrečný účet za rok 2019, zprávy o výsledky hospodaření SOMV a zprávy revizní komise SOMV
o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV.

6) Schválení pověření oddávajících a užívání odznaku se státním znakem
ČR
Předsedající navrhla, aby místostarostka Ing. Alena Válková byla pověřena oddáváním na území
katastru obce Malá Bystřice s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství může užívat
odznak se státním znakem České republiky.

Návrh usnesení č. 8/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice pověřuje v souladu s ust. § 658 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 11a odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství místostarostku Ing. Alenu
Válkovou. Současně stanovuje, že Ing. Alena Válková může užívat závěsný odznak s velkým státním
znakem při občanských sňatcích a při dalších občanských obřadech.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/12/2020 bylo schváleno.

7) Projednání automobilového závodu Malá Bystřice – Růžďka
Dne 24. 5. 2020 byla obecnímu úřadu doručena žádost pana Romana Froňka o vyjádření se
k pořádání automobilových závodů mezi obcemi Malá Bystřice a Růžďka na silnici III.05735.
Plánované datum akce je 5. a 6. 9. 2020, silnice by byla uzavřena od 7 do 18 hodin. Pořadatel
garantuje průjezd autobusů veřejné linkové dopravy a IZS dle jízdního řádu a potřeb a obsloužení
autobusových zastávek dle jízdního řádu. Zastupitelé uvedenou žádost projednali a předsedající
nechala o jejím schválení hlasovat.
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Návrh usnesení č. 9/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje žádost pana Romana Froňka týkající se pořádání
automobilových závodů mezi obcemi Malá Bystřice a Růžďka na silnici III.05735 ve dnech 5. a 6. 9.
2020 s tím, že pořadatel dodrží podmínky organizace závodu uvedené v žádosti.

Výsledek hlasování:

Pro 5 členů,

Proti 1,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/12/2020 bylo schváleno.

8) Projednání automobilového závodu Kowax rally ValMez 2020
Dále byla dne 3. 6. 2020 obecnímu úřadu doručena žádost pana Jaromíra Tomaštíka. Zastupitelstvo
obce sice na svém zasedání dne 4. 3. 2020 schválilo průjezd motoristického podniku Valašská rally
VALMEZ 2020 v neděli 29. 3. 2020, ale v důsledku mimořádného opatření, hrozby koronavirové
pandemie a rozhodnutí vlády byly v průběhu jara veškeré motoristické sporty zrušeny, případně
odloženy. Nově se proto Kowax rally ValMez uskuteční v okolí Valašského Meziříčí a Kopřivnice
v termínu 8. - 9. srpna 2020. Rychlostní zkouška BYSTŘIČKA v lokalitě naší obce bude v sobotu
8. 8. 2020 s tím, že komunikace bude uzavřena od 8:10 do 18:50. Trať této rychlostní zkoušky bude
startovat na Velké Lhotě, bude pokračovat jednosměrnou cestou v blízkosti přehrady Bystřička a
končit bude ve Valašské Bystřici, místní části Hajdůšky. Otevření komunikace mezi jednotlivými
průjezdy nebude povoleno, avšak organizátor garantuje, že vjezd vozidel IZS bude zabezpečen
po celou dobu uzavírky. Zastupitelé uvedenou žádost projednali a předsedkyně o ní nechala hlasovat.

Návrh usnesení č. 10/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje průjezd automobilového závodu Kowax rally ValMez
2020 dne 8. srpna 2020 s uzavřením komunikace od 8:10 do 18:50 s tím, že vjezd vozidel IZS bude
zabezpečen po celou dobu uzavírky.

Výsledek hlasování:

Pro 5 členů,

Proti 1,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/12/2020 bylo schváleno.

9) Projednání přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR
V současnosti je naše obec členem Svazu měst a obcí České republiky. Základním cílem Sdružení
místních samospráv ČR je hájení společných zájmů práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení, podle
principů a pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje. Dále poskytuje obcím a městům pomoc
při řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním
(neziskovým) sektorem.
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Návrh usnesení č. 11/12/2020:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje přistoupení obce Malá Bystřice ČR na základě §46 a
§84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov
Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostce obce vyplnění příslušného
přihlášení a jeho zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/12/2020 bylo schváleno.

10) Rozpočtové opatření
Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2020 – ze dne 15. 6. 2020. Jedná se
o zapojení dotace z úřadu práce ve výši 68 250,- Kč. Zastupitelé vzali uvedené rozpočtové opatření
na vědomí.

11) Projednání převzetí cesty VC8, VC9 do majetku obce
Předsedající seznámila přítomné s průběhem a stavem stavby cesty VC8 a VC9. A dále bylo
projednáno převzetí zmíněných cest do majetku obce.

Návrh usnesení č. 12/12/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí cest VC8 a VC9 do majetku obce Malá Bystřice a pověřují
starostku obce Lucii Kotrlovou k podepsání předávacích protokolů a fyzickému převzetí cesty.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/12/2020 bylo schváleno.

12) Různé
- Seznámení s dopady koronavirových opatření na rozpočet obce.
Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 23. 06.2020

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka
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Zapsala:

Ing. Lucie Krátká

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Zbyněk Mikel

………………………………

Mgr. Šárka Konupčíková

………………………………
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