ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 29. 5. 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 20. 5. 2019
do 30. 5. 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, 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 Mgr. Šárku Konupčíkovou a Mgr. Lucii
Škabrahovou. Určila ověřovateli zápisu pana Zbyňka Mikla a Ing. Lucii Krátkou, zapisovatelkou
Ing. Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/5/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise Mgr. Šárku Konupčíkovou a
Mgr. Lucii Škabrahovou.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/5/2019 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.
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Návrh usnesení č. 2/5/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1.

Projednání záměru pronájmu zastávky

2.

Projednání žádosti o odkup cesty

3.

Schválení přezkumu hospodaření

4.

Výběr dodavatele na svoz odpadu

5.

Rozpočtové opatření

6.

Aktualizace ceníku služeb obce Malé Bystřice

7.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/5/2019 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 6. 3. 2019
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 6. 3. 2019. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé se
zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/5/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
6. 3. 2019.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno.

1) Projednání záměru pronájmu zastávky
Předsedající seznámila přítomné s žádostí Mysliveckého sdružení Malá Bystřice o pronájem
místnosti v autobusové zastávce U Bušů. Myslivci by uvedenou místnost chtěli využívat jako sklad
krmiva pro lesní zvěř. Nikdo z přítomných neměl další dotazy, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/5/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr pronájmu místnosti v autobusové zastávce
U Bušů.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 4/5/2098 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

2) Projednání žádosti o odkup cesty
Předsedající dále přítomné seznámila s žádostí pana Jana Hrtuse o odkup komunikace na parcele
č. 3798, o výměře 386 m2, která je ve vlastnictví obce. Jedná se o komunikaci zpřístupňující pouze
parcely ve vlastnictví žadatele. Zastupitelé žádost zvážili a následně nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/5/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr odprodeje komunikace v majetku obce.
Komunikace je v katastrálním území Malá Bystřice na parcele č. 3798, o výměře 386 m2.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno.

3) Schválení přezkumu hospodaření
Přezkum hospodaření obce za rok 2018 se uskutečnil ve dnech 23. a 26. 4. 2019.
Přezkum provedla pracovnice krajského úřadu. Při přezkoumání hospodaření obce Malá Bystřice
za rok 2018 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písm. c) [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Jelikož k výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2018 nebyly
vzneseny žádné připomínky, nechal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 6/5/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
uskutečněného ve dnech 23. a 26. dubna 2019 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/5/2019 bylo schváleno.

4) Výběr dodavatele na svoz odpadu
Předsedající předložila přítomným zastupitelům cenové nabídky oslovených firem pro svoz a
likvidaci odpadu. Po zhlédnutí předložených cenových nabídek zastupitelé navrhli, že se usnesení
k tomuto bodu programu přijme až na příštím zasedání zastupitelstva. Žádali o odložení z důvodu
složitosti a časové náročnosti porovnání cenových nabídek.

5) Rozpočtové opatření
Účetní obce, paní Hrabinová, seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 2 –
Zapojení výnosů do rozpočtu ze dne 28. 03. 2019. Jedná se o přesun finančních prostředků mezi
paragrafy v částce spadající do pravomoci starostky. Dále přítomné seznámila s Rozpočtovým
opatřením č. 3 – Zapojení NI transferu volby, ze dne 07. 05. 2019. Jedná se o zapojení transferu
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na volby do Evropského parlamentu ve výši 29000 Kč do rozpočtu obce. Jedná se o částku
v pravomoci starostky. Zastupitelé vzali uvedená rozpočtová opatření na vědomí.

6) Aktualizace ceníku služeb obce Malé Bystřice
Zastupitelstvo dále projednalo aktualizaci ceníku pronájmu nebytových prostor. Níže uvedené ceny
se vždy skládají ze 2 složek, a to 100 Kč nájemné nebytových prostor a zbývající částka slouží
k pokrytí spotřeby elektrické energie:
o Pronájem Restaurace V Údolí:
o Pronájem hasičské zbrojnice:

období říjen – duben:

500 Kč

období květen – září:

400 Kč

období říjen – duben:

1 200 Kč

období květen – září:

600 Kč

Návrh usnesení č. 7/5/2019:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje aktualizaci ceníku pronájmu nebytových prostor obce
Malá Bystřice. Cena pronájmu se skládá ze 2 složek, a to 100 Kč nájemné nebytových prostor a
zbývající částka slouží k pokrytí spotřeby elektrické energie:
o Pronájem Restaurace V Údolí:
o Pronájem hasičské zbrojnice:

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

období říjen – duben:

500 Kč

období květen – září:

400 Kč

období říjen – duben:

1 200 Kč

období květen – září:

600 Kč

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/5/2019 bylo schváleno.

7) Různé
- opatření proti povodním – v reakci na uplynulé povodně ve Zlínském kraji přišlo z okresního
krizového štábu doporučení k pořízení protipovodňových pytlů a vysoušečů do obecního majetku.
Zastupitelé projednali uvedená doporučení a vzali je na vědomí.
- dotace z úřadu práce na pracovníka obce – Od 1. června 2019 nastoupí na údržbu veřejných
prostranství a budov pan Vlastimil Záruba. Prostřednictvím uzavření smlouvy s úřadem práce se
na jeho plat získá příspěvek z Evropského sociálního fondu.
- žádost o dotace do místní knihovny – ve spolupráci se vsetínskou Městskou knihovnou byla
odeslána žádost o dotaci na dataprojektor a notebook k němu.
- závody do Vrchu – organizátor přesunul termín konání z důvodu nutnosti dalšího projednání trati
závodu se zastupitelstvem z Růžďky.
Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 6. červen 2019
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__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Zbyněk Mikel

………………………………

Ing. Lucie Krátká

………………………………
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