ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 26. 11. 2018

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 tak, aby se 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 15. 11. 2018
do 26. 11. 2018. 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, jeden člen se řádně
omluvil), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla za členy návrhové komise paní Lucii Krátkou a paní Šárku Konupčíkovou. Určil
ověřovateli zápisu pana Milana Melichaříka a paní Lucii Škabrahovou, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/2/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise paní Lucii Krátkou a paní
Šárku Konupčíkovou .

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/2018 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.
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Návrh usnesení č. 2/2/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
Vydání změny č. 1 Územního plánu obce Malá Bystřice

1.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2/2018 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 02. 11. 2018
Starostka obce přečetla přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
2. 11. 2018. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/2/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
2. 11. 2018.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2/2018 bylo schváleno.

1) Vydání změny č. 1 Územního plánu obce Malá Bystřice
Předsedající přítomné seznámila se změnou č. 1 Územního plánu obce Malá Bystřice, spolu se
stanovisky dotčených orgánů. Nikdo z přítomných neměl ke změně č. 1 Územního plánu Malá
Bystřice žádné připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/2/2018:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 55 odst. 2
§ 54 odst. 2 stavebního zákona
a) ověřuje, že změna č. 1 územního plánu Malá Bystřice není v rozporu
- s Politikou územního rozvoje České republiky schválenou vládou ČR usn. č. 929 ze dne
20.7.2009 a zveřejněnou ve Sbírce zákonu ČR sdělením č. 270/2009 Sb., ve znění
Aktualizace č. 1 ze dne 15.4.2015
- s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem a to:
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Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
10.9.2008 pod č.usn. 0761/Z23/08 a aktualizovanými dne 12.9.2012,
- se stanovisky dotčených orgánů,
- se stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje,
jak je uvedeno v části II. obsahu,
b) vydává změnu č. 1 územního plánu Malá Bystřice v rozsahu části II. obsahu.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2/2018 bylo schváleno.

Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 5. prosinec 2018

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Milan Melichařík

………………………………

Mgr. Lucie Škabrahová

………………………………
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