
 

 1 

ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 19. 4. 2021 

 

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 7. 4. 2021                

do 21. 4. 2021. 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 Zbyňka Mikla a Mgr. Šárku Konupčíkovou. 

Určila ověřovateli zápisu pana Milana Melichaříka a Ing. Lucii Talašovou, zapisovatelkou Ing. Alenu 

Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1/17/2021:  

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

Šárku Konupčíkovou. 

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

Usnesení č. 1/17/2021  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. Nikdo z přítomných neměl žádné 

připomínky ani dotazy, proto nechala předsedající hlasovat o programu jednání. 

Návrh usnesení č. 2/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  

1.   Projednání povolení automobilové soutěže Závody do vrchu 
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2. Projednání a schválení podání žádosti na rekonstrukci topení v obecním domě V Údolí 

3. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2020 

4. Projednání a schválení přezkumu hospodaření obce za rok 2020 

5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 

6. Projednání žádosti o příspěvek Diakonii ČCE  

7. Projednání žádosti o pronájem pozemků 

8. Projednání a schválení stravenkového paušálu 

9. Projednání objízdné trasy vedoucí přes obec 

10. Rozpočtové opatření 

11. Různé 

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

Usnesení č. 2/17/2021 bylo schváleno. 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 8. 3. 2021  

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

dne 8. 3. 2021. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé se 

zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/17/2021:  

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

8. 3. 2021.  

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

Usnesení č. 3/17/2021 bylo schváleno.  

 

1) Projednání povolení automobilové soutěže Závody do vrchu 

Předsedající přítomné seznámila s žádostí pana Romana Froňka o vyjádření se k pořádání 

automobilových závodů mezi obcemi Malá Bystřice a Růžďka na silnici III.05735 a objízdné trase. 

Plánovaný termín konání je sobota 19. a neděle 20. června 2021, 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. V souvislosti s plánovanou organizací závodu 

se zasedání zastupitelstva zúčastnili pan Roman Froněk a pan Igor Levč. Pan Levč seznámil přítomné 

se svým postojem k závodům a vlivu na provoz horské chaty Vsacký Cáb. Oba hosté se 

k připomínkám vyjádřili, ale na zasedání se jim dohody dosáhnout nepodařilo. Předsedající proto 

dlouhou diskuzi ukončila a na závěr přítomným sdělila, že obec dává pouze souhlasné stanovisko       

s pořádáním závodu. Ty se totiž uskuteční na komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje a povolení    
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k uzavření komunikace uděluje Městský úřad Vsetín. Tedy pořadatelem a iniciátorem uzavření 

komunikace jsou jiné subjekty než obec. Zastupitelé uvedenou žádost a všechny aspekty projednali a 

předsedající nechala o žádosti hlasovat. 

Návrh usnesení č. 4/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje žádost týkající se pořádání automobilových závodů mezi 

obcemi Malá Bystřice a Růžďka na silnici III.05735 ve dnech 19. a 20. 6. 2020 s tím, že pořadatel 

dodrží podmínky organizace závodu uvedené v žádosti a po každé rozjížďce zajistí průjezd 

komunikace III.05735. 

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

Usnesení č. 4/17/2021 bylo schváleno.  

 

2) Projednání a schválení podání žádosti na rekonstrukci topení                 

v obecním domě V Údolí 

 MAS Střední Vsetínsko, z.s. zveřejnilo výzvu č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 

19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Výzva byla vyhlášena 31. 3. 2021 a 

termín pro příjem žádosti je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Obsahem výzvy je zlepšení základního 

vybavení nebo služeb v obci a spoluúčast je 20%. Záměrem čerpaní v naší obci je rekonstrukce 

topení v obecním domě V Údolí, které je již v nevyhovujícím stavu. Projekt rekonstrukce vytápění 

byl na zasedání k nahlédnutí a zastupitelé jej mailem obdrželi v časovém předstihu.  

Návrh usnesení č. 5/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje podání žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1.  

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. z výzvy č. 4 MAS Střední Vsetínsko, z.s. Žádost 

bude podána na rekonstrukci topení v obecním domě V Údolí. 

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

Usnesení č. 5/17/2021 bylo schváleno.  

 

3) Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2020 

 Účetní obce předložila přítomným zastupitelům veškeré účetní výkazy sestavené k rozhodnému dni, 

tedy 31. 12. 2020, 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. 6/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2020 bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 
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Usnesení č. 6/17/2021 bylo schváleno.  

 

4) Projednání a schválení přezkumu hospodaření obce za rok 2020 

Přezkum hospodaření obce za rok 2020 se uskutečnil ve dnech 18. - 22. 2. 2021. Přezkum provedla 

pracovnice krajského úřadu. Při přezkoumání hospodaření obce Malá Bystřice za rok 2020 byly 

zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 

420/2004 Sb. pod písmenem c). Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 

Sb. Jelikož k výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2020 nebyly vzneseny žádné připomínky, 

nechal předsedající hlasovat. 

Návrh usnesení č. 7/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 

uskutečněného ve dnech 18. - 22. února 2021 bez výhrad. 

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

Usnesení č. 7/17/2021 bylo schváleno.  

 

5) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 

Účetní obce seznámila přítomné zastupitele se stavem závěrečného účtu obce za rok 2020. Návrh 

závěrečného účtu obce byl vyvěšen na úřední desce dne 31. března 2021. Nikdo z přítomných neměl 

k předloženému návrhu závěrečného účtu obce žádné připomínky, nechala předsedající hlasovat. 

Návrh usnesení č. 8/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích návrh závěrečného účtu obce Malá Bystřice za rok 2020 bez výhrad.  

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

Usnesení č. 8/17/2021 bylo schváleno. 

 

6) Projednání žádosti o příspěvek Diakonii ČCE 

 Diakonie ČCE – středisko Vsetín se na naši obec obrátilo s žádostí o peněžitou podporu k zajištění 

financování nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 

seniorům i rodinám s dětmi v tíživé sociální situaci. Jednalo by se o příspěvek na rok 2021 a 

navrhovaná částka je 7 000 Kč.  

Návrh usnesení č. 9/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje finanční podporu Diakonii ČCE ve výši 7 000 Kč, 

potřebnou k zajištění financování nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb dle zákona     

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
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Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9/17/2021 bylo schváleno. 

 

7) Projednání žádosti o pronájem pozemků 

Dne 17. 3. 2021 byla obecnímu úřadu doručena žádost o pronájem pozemků p.č. 3417 o výměře 113 

m
2
, p.č. 3621 o výměře 600 m

2
, p.č. 3624 o výměře 695 m

2
, p.č. 3784 o výměře 858 m

2
, p.č. 3791      

o výměře 937 m
2
, p.č. 3840 o výměře 2113 m

2
 nacházejících se v k.ú. Malá Bystřice, které jsou 

zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, jejichž 

vlastníkem je Obec Malá Bystřice. Žádost podala firma Farma – ZPZ s.r.o., která uvedené pozemky 

chce využívat. Jedná se především o cesty, které jsou v terénu jako trvalý travní porost, a které bude 

uvedená společnost pravidelně síct a tím je udržovat.  

Návrh usnesení č. 10/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 3417 o výměře 113 m
2
, 

p.č. 3621 o výměře 600 m
2
, p.č. 3624 o výměře 695 m

2
, p.č. 3784 o výměře 858 m

2
, p.č. 3791           

o výměře 937 m
2
, p.č. 3840 o výměře 2113 m

2
 nacházejících se v k.ú. Malá Bystřice, které jsou 

zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, jejichž 

vlastníkem je Obec Malá Bystřice. 

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

Usnesení č. 10/17/2021 bylo schváleno. 

 

8) Projednání a schválení stravenkového paušálu 

 Dne 6. 12. 2017 schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 7/18/2017 příspěvek na stravování 

formou stravenek. Od 1. ledna 2021 mohou zaměstnavatelé místo stávajících stravenek poskytovat 

zaměstnancům tzv. stravenkový paušál. Z důvodu této změny bylo nutné přepracovat a upravit 

směrnici pro poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců obce a rovněž aktualizovat formu 

poskytování příspěvku na stravování pro starostu. Dále bylo navrženo zvýšení příspěvku na stravné 

ze současných 49 Kč na 56 Kč, jelikož výše příspěvku je od roku 2017 beze změny.  

Návrh usnesení č. 11/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje aktualizaci směrnice pro poskytování příspěvku                   

na stravování zaměstnanců obce Malá Bystřice, ve které došlo ke změně v poskytování příspěvku      

na stravování ze stravenek na stravenkový paušál a výši příspěvku obce na 56 Kč/odpracovaný den.  

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

Usnesení č. 11/17/2021 bylo schváleno. 

 



 

 6 

Návrh usnesení č. 12/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje změnu formy poskytování příspěvku na stravování       

pro starostu, konkrétně ze stravenek na stravenkový paušál a výši příspěvku obce na 56 

Kč/odpracovaný pracovní den.  

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

Usnesení č. 12/17/2021 bylo schváleno. 

 

9) Projednání objízdné trasy vedoucí přes obec 

 Předsedající přítomné seznámila s objízdnou trasou vedoucí přes naši obec v rámci uzavírky pozemní 

komunikace III/05726 v km 9,664 – 11,108, k.ú. Velká Lhota a Valašská Bystřice. Doba přechodné 

úpravy provozu na uvedené pozemní komunikaci je prozatím stanovena od 3. 5. do 30. 11. 2021. 

Z důvodu plánovaných rozsáhlých prací na opravě je navržena objízdná trasa přes Santov 

s omezením pro vozidla nad 3,5 t. Zastupitelé vzali uvedené informace na vědomí.  

 

10) Rozpočtové opatření 

 Rozpočtové opatření č. RO/2021/003 ze dne 19. 4. 2021 týkající se navýšení příjmů o 30 000 Kč      

na odpadové hospodářství a zapojení úspor z minulých let ve výši 440 000 Kč do rozpočtu obce. 

Mimo jiné je nutné navýšit výdaje kvůli povinnému nákupu antigeních testů, opravě autobusové 

zastávky U Bušů, terénním úpravám v katastru obce, oplocení části pozemku v okolí budovy 

V Údolí, nákupu mobiliáře do obce a informačních vitrín. Součástí rozpočtového opatření je i 

zapojení kompenzačního bonusu od státu ve výši 13 784,69 Kč. 

Návrh usnesení č. 13/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2021/003 ze dne 19. 4. 2021 

obsahující navýšení rozpočtovaných příjmů o 30 000 Kč, zapojení úspor z minulých let ve výši 

440 000 Kč a zapojení transferu od státu ve výši 13 784,69 Kč do rozpočtu obce. 

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

Usnesení č. 13/17/2021 bylo schváleno. 

 

11) Různé 

- zadání studie na budovu V Údolí – proběhla první schůzka s architektem 

- projekt stavby chodníku od Zezulkova směrem k Revíru - dle zadání zastupitelstva započala 

projektová příprava stavby a první jednání s odborníky na místě 

- žádost o navrácení parcely č. 2669 – zastupitelstvo obce 21. 8. 2019 usnesením č. 6/7/2019 

neschválilo zařazení hlavní polní cesty na pozemku parc.č. 2669 (LV 10001) mezi prioritní opatření 



 

 7 

v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Bystřice. Proto nyní pan Ing. Karel Teplý žádá 

o její navrácení z majetku obce. Nyní probíhají právní konzultace o podmínkách navrácení 

nemovitosti.  

- projekt Mikroregionu Střední Vsetínsko – naše obec má zájem zapojit se spolu s dalšími členskými 

obcemi do projektu „Mikroregion Střední Vsetínsko – rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností“ 

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost. Předmětem této aktivity je návrh, vytvoření a implementace nových komunikačních 

nástrojů, ale také modernizace stávajících komunikačních nástrojů zapojených obcí. Cílem projektu 

je zvýšit kvalitu a rozsah informovanosti občanů. V naší obci se bude jednat o zprovoznění 

elektronické úřední desky, implementaci samostatné mobilní aplikace, pořízení GIS mapového 

portálů aj. V souvislosti s projektem je nyní také zapotřebí podepsat Partnerskou smlouvu, s jejímž 

obsahem se zastupitelé mohli seznámit. Jelikož nebylo dalších dotazů, nechala předsedající hlasovat.  

Návrh usnesení č. 14/17/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zapojení do projektu OPZ „Mikroregion Střední 

Vsetínsko – rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností“ reg. číslo 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866 a schvaluje „Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem pro 

projekty OPZ se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady“ s DSO Střední 

Vsetínsko a pověřuje starostku Lucii Kotrlovou, DiS. podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 14/17/2021 bylo schváleno. 

- komunikace k Besedům – tato ostatní komunikace p.č. 3407 byla dříve zařazena mezi prioritní opatření 

v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Bystřice. Aktuálně bylo na její rekonstrukci 

vydáno stavební povolení a stavební práce by měly být započaty v květnu.  

- změna Územního plánu obce Malá Bystřice – do 30. 4. 2021 probíhá příjem podnětů k jeho změně 

- nákup DA – přítomní zástupci hasičského sboru vyjádřili žádost o zafinancování nákupu vícemístného 

automobilu. Zastupitelé vedli s hasiči diskuzi o výši kupní ceny automobilu, nárocích a podmínkách 

užívání apod. Na závěr se dohodli, že diskuze o pořízení DA bude předmětem jednání na dalších 

zastupitelstvech, do kterých se zjistí možnosti nákupu či převodu od jiného sboru v rámci Zlínského 

kraje.  

- úklid okolo hlavní komunikace - hasiči dále informovali, že 8. 5. 2021 je plánovaný úklid okolo hlavní 

komunikace z Dušné do Malé Bystřice. Jedná se o součinnou akci hasičů z obcí Malá Bystřice a 

Růžďka a případných dobrovolníků. Termín bude upřesněn dle počasí. 

- přítomný host pan Ondřej Bartoněk se informoval o zamýšlené výsadbě zeleně v obci a požádal 

předsedající o objednání opravy měřiče rychlosti u Kočíbů 
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Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání. 

Malá Bystřice, 27. 4. 2021 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Milan Melichařík   ……………………………… 

 

 

Ing. Lucie Talašová   ……………………………… 

 


