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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 21. 8. 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 7. 8. 2019                

do 26. 8. 2019. 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 člen řádně 

omluven), 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. Lucii Škabrahovou. Určila 

ověřovateli zápisu Ing. Lucii Krátkou a Milana Melichaříka, zapisovatelkou Ing. Alenu Válkovou. K 

návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1/7/2019:  

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

Mgr. Lucii Škabrahovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/7/2019  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 byla dne 16.8. obecnímu 

úřadu doručena žádost o odkup obecního majetku, navrhla předsedající rozšířit program dnešního 

zasedání o jeden bod. Konkrétně o bod č. 5 Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku. 

Předsedající nechala hlasovat o rozšířeném programu jednání.  
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Návrh usnesení č. 2/7/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  

1.  Pronájem obecního majetku 

2. Prodej obecního majetku 

3. Návrh na projednání opatření v rámci realizace společných zařízení 

4. Rozpočtové opatření 

5. Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku 

6. Různé  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/7/2019 bylo schváleno. 

 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 24. 6. 2019  

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

dne 24. 6. 2019. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé 

se zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/7/2019:  

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

24. 6. 2019.  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/7/2019 bylo schváleno.  

 

1) Pronájem obecního majetku 

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 29. 5. 2019, usnesením č. 4/5/2019, schválilo záměr pronájmu 

místnosti v autobusové zastávce U Bušů Mysliveckému sdružení Malá Bystřice. Na základě tohoto 

usnesení byl dne 17. 7. 2019 na úřední desce vyvěšen záměr pronájmu nebytových prostor s lhůtou 

přihlášení případných zájemců do 2. 8. 2019. V téže době byl rovněž zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce obce. Žádný zájemce o pronájem těchto 

nebytových prostor se nepřihlásil. Předsedající proto nechala hlasovat o schválení pronájmu obecního 

majetku původnímu zájemci. 

Návrh usnesení č. 4/7/2019:  

I. Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje pronájem místnosti v autobusové zastávce U Bušů        

na pozemku parc.č. 589, nacházejícím se v katastrálním území Malá Bystřice, který je zapsán na listu 

vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, 
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Mysliveckému sdružení Malá Bystřice, na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou pro obě 

smluvní strany, za nájemné ve výši 500 Kč/rok.  

II. Současně zastupitelstvo ukládá starostce obce Malá Bystřice vypracovat návrh smlouvy podle 

bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu uzavřít. 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/7/2019 bylo schváleno.  

 

2)  Prodej obecního majetku 

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 29. 5. 2019, usnesením č. 5/5/2019, schválilo záměr odprodeje 

komunikace v majetku obce na základě žádosti pana Jana Hrtuse. Komunikace je v katastrálním 

území Malá Bystřice na parcele č. 3798, o výměře 386 m
2
. Na základě tohoto usnesení byl dne        

17. 7. 2019 na úřední desce vyvěšen záměr prodeje nemovitosti s lhůtou přihlášení případných 

zájemců do 2. 8. 2019. V téže době byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup    

na internetové stránce obce. Žádný zájemce o koupi této nemovitosti se nepřihlásil. Předsedající 

proto nechala hlasovat o schválení prodeje obecního pozemku původnímu zájemci. 

Návrh usnesení č. 5/7/2019:  

I. Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje prodej pozemku na parcele č. 3798, o výměře 386 m
2
 

v katastrálním území Malá Bystřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, panu Janu Hrtusovi, nar. 24. 07. 1987, trvale 

bytem Šafaříkova 178, Valašské Meziříčí, za cenu 20 Kč/m
2
. 

II. Zastupitelstvo obce Malá Bystřice ukládá starostce obce Malá Bystřice vypracovat návrh smlouvy 

podle bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. Součástí smlouvy bude i 

ujednání, že pan Jan Hrtus podá příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva 

podle této smlouvy do katastru nemovitostí.  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/7/2019 bylo schváleno. 

 

3) Návrh na projednání opatření v rámci realizace společných zařízení 

Dne 2.8.2019 zaslal Státní pozemkový úřad Vsetín žádost o součinnost při vyřízení požadavku pana 

Ing. Karla Teplého. Žádost se týkala nově navržené hlavní polní cesty na pozemku parc.č. 2669 (LV 

10001) – dle plánu společných zařízení označenou jako HC1a. Státní pozemkový úřad Vsetín žádá     

o vyjádření, zda obec Malá Bystřice má zájem o zařazení realizaci této cesty mezi prioritní opatření 

nezbytné k realizaci. Zastupitelé uvedenou žádost projednali a předsedající nechala hlasovat. 
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Návrh usnesení č. 6/7/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje zařazení hlavní polní cesty na pozemku parc.č. 2669 

(LV 10001) mezi prioritní opatření v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Bystřice.  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/7/2019 bylo schváleno. 

 

4)  Rozpočtové opatření 

 Účetní obce, seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 8 – Změna rozpočtu – 

zapojení příjmů a výdajů, ze dne 31. 07. 2019. Jedná se o změnu v rámci paragrafů ve výši 5000 Kč. 

Uvedená částka je v pravomoci starostky, zastupitelé vzali uvedené rozpočtové opatření na vědomí. 

 

5)  Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku 

 Dne 16. 8. 2019 byla obecnímu úřadu doručena žádost paní Ludmily Tomečkové a Ing. Evy 

Tomečkové o odkup obecních pozemků, parc.č. 3967 a 3950, v k.ú. Malá Bystřice na LV 10001. Na 

těchto pozemcích mělo být vyprojektováno odvodnění místní části Bošová, které by ale protínalo 

žadatelkám zahradu a skalku přímo před domem. Na zastupitelstvu byla přítomna paní Ludmila 

Tomečková, která zodpověděla zastupitelům veškeré dotazy a v závěru navrhla i možnost výměny 

těchto pozemků za jiné pozemky v jejím vlastnictví. Zastupitelé při svém jednání využili i možnosti 

dotazu dvou sousedů žadatelek přítomných na zastupitelstvu, kteří se vyjádřili, že považují 

vybudování odvodnění již za nepotřebné. Po zodpovězení všech dotazů nechala předsedající 

hlasovat. 

Návrh usnesení č. 7/7/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr odprodeje obecních pozemků parc.č. 3967 (o 

výměře 501 m
2
) a 3950 (o výměře 277 m

2
), v k.ú. Malá Bystřice na LV 10001.  

Výsledek hlasování:  Pro 5 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 1 

Usnesení č. 7/7/2019 bylo schváleno. 

 

6)  Různé 

- Valašská rally VALMEZ 2020  

Předsedající seznámila přítomné s žádostí pana Jaromíra Tomaštíka o povolení rychlostní zkoušky 

Valašské rally Valmez 2020 na území Malé Bystřice. Plánovaným termínem průjezdu je neděle       

29. března 2020. Průjezd rally 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.    
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Návrh usnesení č. 8/7/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje průjezd motoristického podniku Valašská rallye 

VALMEZ 2020 v neděli 29. 3. 2020 v době od 6:15 do 16:50 hod. 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8/7/2019 bylo schváleno. 

 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

8006735/VB/5 -  

Na obec přišla žádost na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ v souvislosti s  

vybudováním vedení NN izolovanými vodiči AES v délce cca 23 m a 1 dřevěného sloupu. Uvedená 

akce se týká obecního pozemku parc.č. 2669, v k.ú. Malá Bystřice, LV 10001, kde bude zároveň         

i vyměněna stávající trafostanice. Zastupitelé se seznámili s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě       

o zřízení věcného břemene, včetně přiložených geometrických nákresů. Po prodiskutování všech 

dotazů nechala předsedající hlasovat. 

Návrh usnesení č. 9/7/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ 

Distribuce k parcele č. 2669, z důvodu vybudování nadzemního vedení NN izolovanými vodiči AES 

v délce cca 23 m a 1 dřevěného sloupu. V souvislosti s tímto bude s firmou ČEZ Distribuce uzavřena 

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

8006735/VB/5. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením této smlouvy. 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9/7/2019 bylo schváleno. 

 

- Knihovní řád 

Vzhledem k potřebě aktualizace dokumentů spojených s provozem obecní knihovny vznikl nový 

knihovní řád č. 1/2019, jehož přílohu mj. tvoří i nový ceník služeb poskytovaných v knihovně. Tímto 

dochází ke zrušení dosavadního knihovního řádu č. 1/2009, provozního řádu internetové stanice        

č. 2/2011 a výpůjčního řádu č. 1/2012 v evidenci vnitřních směrnic obce Malá Bystřice. Zastupitelé 

se seznámili s novým knihovním řádem, včetně jeho příloh. Předsedající na závěr nechala hlasovat. 

Návrh usnesení č. 10/7/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nový knihovní řád č. 1/2019, spolu se všemi jeho 

přílohami, kterým se zároveň ruší dosavadní knihovní řád č. 1/2009, provozní řád internetové stanice 

č. 2/2011 a výpůjční řád č. 1/2012 v evidenci vnitřních směrnic obce Malá Bystřice. 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10/7/2019 bylo schváleno. 
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- Smlouva s TS Vsetín 

Dne 24. 6. 2019 zastupitelstvo obce na svém zasedání, usnesením č. 7/6/2019, vybralo firmu 

Technické služby Vsetín, s.r.o. jako nového dodavatele pro svoz a likvidaci odpadu. Nyní je 

zapotřebí s novým dodavatelem uzavřít smlouvu. Zastupitelé se s obsahem navrhované smlouvy 

seznámili, a jelikož neměli žádné doplňující dotazy, nechala předsedající o smlouvě hlasovat. 

Návrh usnesení č. 11/7/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti 

životního prostřední s Technickými službami Vsetín s.r.o. a zároveň pověřuje starostku obce 

podpisem této smlouvy. 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11/7/2019 bylo schváleno. 

 

- vyúčtování povodní pojišťovnou  

Předsedající přítomným vysvětlila, že pojistné plnění po červnových povodních v naší obci nám 

nebude vyplaceno, jelikož výše vynaložených nákladů nepřekročila výši smluvní spoluúčasti              

u pojišťovny. Zastupitelé vzali uvedenou informaci na vědomí. 

 

- nabídka koupě lesního pozemku  

Předsedající přítomným zastupitelům sdělila, že dostala nabídku na odkup lesa do obecního majetku. 

Jedná se o les na Santově s rozlohou zhruba 46 000 m
3
. Obrátila se na zastupitele s dotazem, zda se 

má více zajímat o odkup tohoto pozemku. Přítomní zastupitelé se jednohlasně shodli, že                   

při současném stavu lesů není o uvedenou parcelu zájem. 

 

- návrhy do rozpočtu  

Předsedající připomněla, ať si zastupitelé připraví do dalšího zastupitelstva své návrhy do rozpočtu 

obce na rok 2020. Přítomní zastupitelé i hosté vzali tuto informace na vědomí.  

 

 

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

 

Malá Bystřice,  26. 08. 2019 
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__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Lucie Krátká  ……………………………… 

 

      

    Milan Melichařík  ……………………………… 


