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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 26. 10. 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 14. 10. 2020                

do 2. 11. 2020. 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 Ing. Lucii Talašovou a Mgr. Lucii Škabrahovou. 

Určila ověřovateli zápisu Mgr. Šárku Konupčíkovou a pana Zbyňka Mikla, zapisovatelkou Ing. 

Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1/14/2020:  

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

Mgr. Lucii Škabrahovou.  

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

Usnesení č. 1/14/2020  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. 2/14/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  

1.   Změna záměru o prodeji movitého majetku 
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2. Rozpočtové opatření 

3. Návrhy do rozpočtu roku 2021 

4. Různé 

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

Usnesení č. 2/14/2020 bylo schváleno. 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 9. 9. 2020  

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

dne 9. 9. 2020. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé se 

zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/14/2020:  

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

9. 9. 2020.  

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

Usnesení č. 3/14/2020 bylo schváleno.  

 

1) Změna záměru o prodeji movitého majetku 

Na minulém zastupitelstvu bylo usnesením č. 4/13/2020 schválená prodejní cena hasičského 

automobilu ve výši 200 000 Kč. Dne 23. 9. 2020 byl na úřední desce vyvěšen záměr prodeje movité 

věci s tím, že zájemci o koupi mohli své nabídky podávat Obecnímu úřadu v Malé Bystřici 

nejpozději do pondělí 12. října 2020, 12:00 hodin. Nikdo však v tomto termínu nabídku nepodal. 

Zastupitelé se proto po vzájemné diskuzi dohodli na postupu, že se aktualizuje inzerát na prodej dle 

současného záměru. Pokud se do 23. 11. 2020 do 12 hodin, nepřihlásí žádný zájemce, přistoupí se 

k vyvěšení změny záměru prodeje se sníženou prodejní cenou na 150 000 Kč.  

Návrh usnesení č. 4/14/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje aktualizaci inzerátu na prodej hasičského automobilu dle 

současného záměru o prodeji. Pokud se do 23. 11. 2020 do 12 hodin nepřihlásí žádný zájemce, 

schvalují zastupitelé vyvěšení změny záměru prodeje se sníženou prodejní cenou na 150 000 Kč 

(slovy: Stopadesáttisíckorunčeských). 

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

Usnesení č. 4/14/2020 bylo schváleno.  
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2)  Rozpočtové opatření 

 Předsedající seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. RO/2020/006 Přesun 

prostředků  - ze dne 30. 9. 2020. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 15 000 Kč mezi 

paragrafy rozpočtu. Částka je v pravomoci starostky, zastupitelé vzali uvedené rozpočtové opatření 

na vědomí. Další bylo rozpočtové opatření č. RO/2020/007 Přesun prostředků – ze dne 26. 10. 2020. 

Přítomní zastupitelé byli seznámeni s přesunem finančních prostředků ve výši 85 000 Kč mezi 

paragrafy. K přesunu došlo z paragrafu, kde byly rozpočtovány služby s uložením a likvidací odpadů. 

Vzhledem ke změně dodavatele služeb jsou ale tyto služby zahrnuty a účtovány v paragrafu sběru 

odpadů. Finanční prostředky se proto přesunuly na tento paragraf a další pokrytí služeb.  

Návrh usnesení č. 5/14/2020:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2020/007 Přesun prostředků 

– ze dne 26. 10. 2020 ve výši 85 000 Kč.  

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

Usnesení č. 5/14/2020 bylo schváleno.  

 

3) Návrhy do rozpočtu roku 2021 

 Předsedající přítomné seznámila s predikcí rozpočtu na rok 2021, kdy je nutné počítat s trvalými 

klesajícími daňovými výnosy, tudíž příjmy obce, které stát obcím nemá v úmyslu kompenzovat. 

Proto i v návrhu rozpočtu na příští rok se budou rozpočtovat nižší příjmy, než na tento rok. Konkrétní 

hodnotu, o kolik se pravděpodobně příjmy sníží, zatím ministerstvo financí nevydalo. Proto se         

na tomto zastupitelstvu přijmou veškeré návrhy a dle predikce příjmů se zařadí do návrhu rozpočtu. 

- Velitel jednotky hasičů předložil návrh rozpočtu JPO-V Malá Bystřice ve výši 197 500 Kč s rozpisem 

konkrétních položek. 

- Na MMR se bude podávat žádost o opravu komunikace na Santově k místní části Sedlo, která je 

značně zdevastovaná.  

- vybudování veřejného osvětlení a chodníku do místní části Okluk, 

- nákup dětských herních prvků k obecnímu domu Údolí, 

- nákup bezkontaktní dezinfekce do budovy obecního úřadu, 

- prodloužení a vybudování chodníků v obci, 

- rekultivace středu obce, 

- filtrace vody z nového vrtu pro obecní úřad, 

- vylepšení a sjednocení grafického manuálu obce, 

- kulturní akce v obci. 
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4)  Různé 

- Předsedající přítomné seznámila s jednotlivými stádii prací, které budou následovat při realizaci dotace   

na rozšíření osvětlení chodníků v obci a podání žádosti o rekonstrukci 1. patra obecního úřadu. 

 

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

 

 

Malá Bystřice, 30. 10. 2020 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Šárka Konupčíková  ……………………………… 

 

 

Zbyněk Mikel    ……………………………… 

 

 

 


