ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 21. 7. 2021
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. 7. 2021
do 22. 7. 2021. 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 Mgr. Lucie Škabrahová. Určila
ověřovateli zápisu Mgr. Šárku Konupčíkovou a Ing. Lucii Talašovou, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/19/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Zbyňka Mikla a Mgr.
Lucii Škabrahovou.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/19/2021 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. Vzhledem k událostem, které
vznikly ve lhůtě, kdy byla vyvěšena pozvánka na zasedání zastupitelstva, navrhla předsedající rozšířit
dnešní program jednání o dva body. Konkrétně o nákup pozemku do majetku obce a Projednání a
schválení výsledků výběrového řízení na realizaci víceúčelového a dětského hřiště a pověření
podpisu smlouvy s dodavateli. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky ani dotazy, proto
nechala předsedající hlasovat o programu jednání.
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Návrh usnesení č. 2/19/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
1.

Rozpočtové opatření – dotační tituly

2.

Nákup pozemku do majetku obce

3.

Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na realizaci víceúčelového a dětského
hřiště a pověření podpisu smlouvy s dodavateli

4.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/19/2021 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 31. 5. 2021
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 31. 5. 2021. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé
se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/19/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
31. 5. 2021.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/19/2021 bylo schváleno.

1) Rozpočtové opatření – dotační tituly
Účetní obce přítomným zastupitelům rozpočtové opatření č. RO/2021/005 – Zapojení
kompenzačního bonusu do rozpočtu, vlastní financování – dotační tituly na hřiště ze dne 21. 7. 2021.
Jedná se o zapojení financí z úspor minulých let na úhradu projektu, které budou řešeny v rámci
dotačních titulů, výdaje na komunální údržbu, výdaje na nákup drobného hmotného majetku,
projektovou dokumentaci chodníku a zapojení kompenzačního bonusu od státu. Nikdo z přítomných
neměl žádné připomínky, proto nechala hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/19/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2021/005 – Zapojení
kompenzačního bonusu do rozpočtu, vlastní financování – dotační tituly na hřiště ze dne 21. 7. 2021
ve výši 2 345 000 Kč do rozpočtu obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,
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Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/19/2021 bylo schváleno.

2) Nákup pozemku do majetku obce
Předsedající přítomné seznámila se záměrem odkupu pozemku p.č. 3524 o rozloze 703 m2
do majetku obce. Zakoupením tohoto pozemku by se propojily obecní pozemky v centru obce.
Přítomní zastupitelé následně probrali odkupní cenu pozemku a shodli se na ceně 10 Kč/m2. Nikdo
z přítomných neměl další dotazy, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/19/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nákup pozemku p.č. 3524, o rozloze 703 m2, za cenu
10 Kč/m2 do majetku obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/19/2021 bylo schváleno.

3) Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na realizaci
víceúčelového a dětského hřiště a pověření podpisu smlouvy
s dodavateli
Předsedající přítomné zastupitele seznámila s průběhem a výsledkem výběrového řízení zakázky:
„Víceúčlové hřiště" a „Dětské hřiště“. V termínu pro podání nabídek do výběrového řízení byly
doručeny tři nabídky pro každé hřiště. Výběrová komise jednotlivé nabídky posoudila a porovnala
hlavním hodnotícím kritériem, jímž byla cena. Pro víceúčelové hřiště se stala vítěznou nabídka firmy
StavoSport s.r.o. a pro dětské hřiště nabídka firmy VALTEPRO s.r.o. Předsedajícím přítomným
zastupitelům nabídla smlouvy o dílo s těmito dodavateli k nahlédnutí. Nikdo z přítomných neměl
žádné připomínky, proto nechala hlasovat.

Návrh usnesení č. 6/19/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o dílo s firmou StavoSport s.r.o. a pověřuje
starostku Lucií Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/19/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/19/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o dílo s firmou VALTEPRO s.r.o. a pověřuje
starostku Lucií Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,
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Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/19/2021 bylo schváleno.

4) Různé
COOP Jednota
Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně, zaslala na obecní úřad žádost o podporu provozu prodejny
COOP v naší obci. Připojil i krátké seznámení s ekonomickou a provozní situací prodejny. V roce
2020 dosáhla prodejna ztráty ve výši cca 165 000 Kč, a to i po započtení poskytnuté dotace obce
ve výši 80 000 Kč. V letošním roce očekávají obdobnou situaci. Zástupci Jednoty žádají
zastupitelstvo obce o poskytnutí finanční podpory k částečné úhradě nezbytných provozních nákladů
a snížení ekonomické ztrátovosti prodejny. Přítomní zastupitelé se k předložené žádosti vyjádřili a
shodli se na poskytnutí finanční podpory ve stejné výši a za stejných podmínek jako minulý rok.
Předsedající tedy nechala hlasovat o poskytnutí finanční podpory ve výši 80 000 Kč.

Návrh usnesení č. 8/19/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje poskytnutí finanční podpory společnosti COOP
JEDNOTA spotřební družstvo ve Vsetíně. Finanční podpora bude ve výši 80 000 Kč a je určena na
provoz prodejny COOP v Malé Bystřici. Současně pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny
č. 01219 Malá Bystřice.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/19/2021 bylo schváleno.
Dodatek smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
obce
Zlínský kraj zaslal obci v souvislosti s projektem Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje
návrh dodatku smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce.
Nikdo neměl k dodatku žádné připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 9/19/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce, uzavřeným se Zlínským krajem.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 9/19/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

Závod „Fryštacký dogtrekking“
V termínu od 2. do 5. 9. 2021 proběhne sportovní akce s názvem „Fryštacký dogtrekking“, jejíž trasa
povede i přes katastr naší obce. Jedná se o závody, při kterých soutěží týmy složené vždy
ze psovoda a jeho psa. Psi jsou po celou dobu závodu připoutáni na vodítku. Zastupitelé berou konání
sportovní akce na vědomí.

Komunikace HC7
Aktuálně je podepsána smlouva o dílo a 28. 7. 2021 proběhne předávání staveniště. Poté začnou
práce na rekonstrukci komunikace.

Dívadlo
V sobotu 14. srpna vystoupí v naší obci brněnské Divadlo Klauniky s představením Don Kichot de la
Anča. Zastupitelé se shodli na vstupném 30 Kč.

Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 29. 7. 2021

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Šárka Konupčíková

………………………………

Ing. Lucie Talašová

………………………………
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