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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 24. 6. 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 12. 6. 2019                

do 26. 6. 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 Zbyňka Mikla a pana Milana Melichaříka. 

Určila ověřovateli zápisu Mgr. Lucii Škabrahovou a Mgr. Šárku Konupčíkovou, zapisovatelkou      

Ing. Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1/6/2019:  

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

Milana Melichaříka.  

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

Usnesení č. 1/6/2019  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. 2/6/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva 

obce:  

1.  Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2018 
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2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 

3. Rozpočtové opatření 

4. Výběr dodavatele na svoz odpadu 

5. Různé 

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

Usnesení č. 2/6/2019 bylo schváleno. 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 29. 5. 2019  

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

dne 29. 5. 2019. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé 

se zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/6/2019:  

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

29. 5. 2019.  

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

Usnesení č. 3/6/2019 bylo schváleno.  

 

1) Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2018 

Účetní obce paní Hrabinová předložila přítomným zastupitelům veškeré účetní výkazy sestavené 

k rozhodnému dni, tedy 31. 12. 2018, 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. 4/6/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 bez výhrad.  

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

Usnesení č. 4/6/2019 bylo schváleno.  

 

2)  Projednání a schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018 

Účetní obce paní Hrabinová seznámila přítomné zastupitele se stavem závěrečného účtu obce za rok 

2018. Návrh závěrečného účtu obce byl vyvěšen na úřední desce dne 7. června 2019. Nikdo 

z přítomných neměl k předloženému návrhu závěrečného účtu obce žádné připomínky, nechala 

předsedající hlasovat.  
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Návrh usnesení č. 5/6/2019:  

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 2018 bez výhrad.  

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

Usnesení č. 5/6/2019 bylo schváleno. 

 

3) Rozpočtové opatření 

Účetní obce, paní Hrabinová, dále seznámila přítomné s obsahem Rozpočtového opatření č. 4 – 

Změna rozpočtu – přesun § ze dne 31. 05. 2019. Jednalo se o přesun finančních prostředků ve výši 

4000 Kč z krizového řízení na povodňovou ochranu. Částka byla v pravomoci starostky, zastupitelé 

proto vzali uvedené rozpočtové opatření na vědomí. Rozpočtové opatření č. 5 – Prostředky              

na krizová opatření ze dne 10. 06. 2019. Přesun prostředků ve výši 116 000 Kč byl proveden             

ze správy na výdaje spojené s odklízením po povodni. Dále paní účetní přítomné seznámila 

s obsahem Rozpočtového opatření č. 6 – Zapojení transferu VPP ze dne 24. 06. 2019. Jedná se           

o zařazení dotace z úřadu práce na plat zaměstnance. Zastupitelé vzali uvedené Rozpočtové opatření 

na vědomí. Přítomní zastupitelé byli rovněž účetní seznámeni s návrhem rozpočtového výhledu obce 

na roky 2020 – 2023. Návrh rozpočtového výhledu byl vyvěšen 06. 06. 2020 a sňat 24. 06. 2020. 

Jedná se o výhled předpokládaných příjmů a výdajů v uvedených letech. Přítomní neměli k návrhu 

žádné připomínky ani dotazy, proto nechala předsedající hlasovat. 

Návrh usnesení č. 6/6/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 – Prostředky na krizová 

opatření ze dne 10. 06. 2019.  

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

Usnesení č. 6/6/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 7/6/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce Malá Bystřice na roky 

2020 – 2023.  

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

Usnesení č. 7/6/2019 bylo schváleno. 

 

4)  Výběr dodavatele na svoz odpadu 

 Předsedající na minulém zastupitelstvu předložila přítomným zastupitelům cenové nabídky 

oslovených firem pro svoz a likvidaci odpadu. Zastupitelé požádali předsedající o odložení hlasování 
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z důvodu složitosti a časové náročnosti porovnání cenových nabídek.  Po zvážení obou cenových 

nabídek se zastupitelé rozhodli pro Technické služby Vsetín, s.r.o. 

Návrh usnesení č. 8/6/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výběr cenové nabídky společnosti Technické služby 

Vsetín, s.r.o. jako nového dodavatele pro svoz a likvidaci odpadu.  

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

Usnesení č. 8/6/2019 bylo schváleno. 

 

5)  Různé 

- Zpráva č. 275/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení pro rozvoj 

mikroregionu Střední Vsetínsko za rok 2018 – Předsedající seznámila přítomné se Zprávou 

o výsledku přezkoumání hospodaření, která obsahuje výsledky konečného a dílčího přezkoumání 

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko. Zastupitelé vzali uvedenou Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko za rok 2018               

na vědomí.  

- Závěrečný účet SOMV za rok 2018 a Zpráva č. 295/2018/EKO o výsledku přezkoumání 

hospodaření SOMV za rok 2018 – Předsedající dále předložila přítomným zastupitelům uvedené 

dokumenty schválené Valnou hromadou SOMV k nahlédnutí. Zastupitelé s jejich obsahem seznámili 

a vzali Závěrečný účet SOMV za rok 2018 a Zprávu č. 295/2018/EKO o výsledku přezkoumání 

hospodaření SOMV za rok 2018 na vědomí. 

-  Zpráva revizní komise SOMV – Zastupitelům byla také předložena Zpráva revizní komise SOMV    

o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok 2018 

schválený Valnou hromadou SOMV. Zastupitelé vzali Zprávu revizní komise SOMV na vědomí.  

- Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně  – Vedení společnosti Jednota zaslalo na obecní úřad dopis     

s žádostí o možnost spolupráce formou finanční podpory prodejny i pro příští rok. Po vyhodnocení 

prozatímních příjmů a výdajů v letošním roce a zvážení plánovaných investic, je obec schopna 

poskytnout Jednotě částku 80 000 Kč s podmínkou prokázání proinvestování uvedené částky 

v prodejně v Malé Bystřici. Zastupitelé s navrhovanou částkou souhlasili, předsedající nechala           

o tomto bodu hlasovat.  

Návrh usnesení č. 9/6/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje poskytnutí finanční podpory společnosti Jednota, 

spotřební družstvo ve Vsetíně, na provoz prodejny v naší obci s podmínkou prokázání proinvestování 

uvedené částky v prodejně v Malé Bystřici a dodržení otevírací doby prodejny. 

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

Usnesení č. 9/6/2019 bylo schváleno. 
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- finanční podpora důchodcům – Obecnímu úřadu byla doručena žádost o poskytnutí finanční podpory 

na zamýšlené letní setkání důchodců. Zastupitelé vzali uvedenou žádost na vědomí a souhlasili 

s poskytnutím podpory.  

-  příkopový mulčovací stroj – Předsedající dále přítomné zastupitele seznámila se záměrem nákupu 

příkopového mulčovacího stroje za traktor.  Zastupitelé s uvedeným záměrem souhlasili a považují 

tento nákup za účelné vynaložení investice.    

V souvislosti s nákupem mulčovacího stroje bylo vydáno Rozpočtové opatření č. 7 ze dne               

24. 06. 2019 - Změna rozpočtu – prostředky na mulčovač  z paragrafu správy na paragraf stroje          

o částku ve výši 250 000 Kč.  

Návrh usnesení č. 10/6/2019:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 - Změna rozpočtu – prostředky 

na mulčovač ze dne 24. 06. 2019. 

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

Usnesení č. 10/6/2019 bylo schváleno. 

 

 

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

Malá Bystřice, 2. července 2019 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Lucie Škabrahová  ……………………………… 

 

      

    Mgr. Šárka Konupčíková ……………………………… 


