ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 31. 5. 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 19. 5. 2021
do 2. 6. 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 Ing. Lucii Talašovou a pana Milana Melichaříka.
Určila ověřovateli zápisu pana Zbyňka Mikla a Mgr. Šárku Konupčíkovou, zapisovatelkou Ing.
Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/18/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise Ing. Lucii Talašovou a pana
Milana Melichaříka.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/18/2021 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. Nikdo z přítomných neměl žádné
připomínky ani dotazy, proto nechala předsedající hlasovat o programu jednání.

Návrh usnesení č. 2/18/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
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1.

Oznámení o výsledku výběrového řízení a pověření k podpisu smlouvy

2.

Projednání a schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace

3.

Rozpočtové opatření

4.

Pronájem obecního majetku

5.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/18/2021 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 19. 4. 2021
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 19. 4. 2021. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé
se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/18/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
19. 4. 2021.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/18/2021 bylo schváleno.

1) Oznámení o výsledku výběrového řízení a pověření k podpisu smlouvy
Předsedající přítomné zastupitele seznámila s průběhem a výsledkem výběrového řízení zakázky:
„Obnova místní komunikace na p.č. 3759 v k.ú. Malá Bystřice". V termínu pro podání nabídek
do výběrového řízení byly doručeny tři nabídky. Výběrová komise jednotlivé nabídky posoudila a
porovnala hlavním hodnotícím kritériem, jímž byla cena. Vítěznou se stala nabídka firmy
SWIETELSKY stavební s.r.o. Předsedajícím přítomným zastupitelům nabídla smlouvu o dílo s tímto
dodavatelem k nahlédnutí. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, proto nechala hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/18/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o dílo s firmou SWIETELSKY stavební 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. 4/18/2021 bylo schváleno.

2) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
Ze Zlínského kraje bylo doručeno sdělení o udělení dotace na základě přijaté Žádosti o poskytnutí
dotace v Programu RP 12-21 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
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Zlínského kraje. Poskytnutá dotace je ve výši 61 000 Kč, tj. 69,32 % z celkových způsobilých výdajů
specifikovaných v Žádosti o poskytnutí dotace. Součástí doručeného sdělení je i Smlouva o
poskytnutí dotace, která byla opět přítomným nabídnuta k prohlédnutí. Nikdo neměl žádné
připomínky, proto nechala předsedající o Smlouvě hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/18/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Zlínským
krajem a obcí Malá Bystřice a pověřuje starostku Lucií Kotrlovou DiS. podpisem této smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/18/2021 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření
Účetní obce předložila přítomným zastupitelům rozpočtové opatření č. RO/2021/004 – Vlastní
financování ve výši 1 555 000 Kč ze dne 31. 5. 2021. Jedná se o zapojení peněz na úhradu projektů,
které budou řešeny v rámci dotačních titulů, výdaje na opravu a údržbu zabezpečení pitné vody,
výdaje na nákup drobného hmotného majetku aj.

Návrh usnesení č. 6/18/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje RO č. RO/2021/004 – Vlastní financování ze dne
31. 5. 2021 ve výši 1 555 000 Kč do rozpočtu obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/18/2021 bylo schváleno.

4) Pronájem obecního majetku
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 19. 4. 2021, usnesením č. 10/17/2021, schválilo záměr pronájmu
pozemků p.č. 3417 o výměře 113 m2, p.č. 3621 o výměře 600 m2, p.č. 3624 o výměře 695 m2, p.č.
3784 o výměře 858 m2, p.č. 3791 o výměře 937 m2, p.č. 3840 o výměře 2113 m2 nacházejících se
v k.ú. Malá Bystřice, které jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Vsetín, jejichž vlastníkem je Obec Malá Bystřice. Na základě tohoto usnesení
byl dne 21. 4. 2021 na úřední desce vyvěšen záměr pronájmu uvedených pozemků s lhůtou přihlášení
případných zájemců do 10. 5. 2021. V téže době byl záměr rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce obce. Žádný zájemce o pronájem tohoto nemovitého majetku
se nepřihlásil. Předsedající proto nechala hlasovat o schválení pronájmu obecního majetku
původnímu zájemci.
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Návrh usnesení č. 7/18/2021:
I. Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje pronájem pozemků p.č. 3417 o výměře 113 m2, p.č.
3621 o výměře 600 m2, p.č. 3624 o výměře 695 m2, p.č. 3784 o výměře 858 m2, p.č. 3791 o výměře
937 m2, p.č. 3840 o výměře 2113 m2 nacházejících se v k.ú. Malá Bystřice, které jsou zapsány na LV
10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, společnosti Farma - ZPZ
s.r.o.. Jedná se o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden rok, vždy do konce října
daného roku, za nájemné ve výši 1000 Kč/ha.
II. Současně zastupitelstvo ukládá starostce obce Malá Bystřice vypracovat návrh smlouvy podle
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu uzavřít.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/18/2021 bylo schváleno.

5) Různé
-

změna ceníku služeb obce – byla navržena aktualizace ceníku služeb obce, jelikož ten stávající
byl schválen zastupitelstvem dne 7. 12. 2015. Zastupitelé se ale dohodli, že k aktualizaci dojde
až před zahájením topné sezony.

Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 7. 6. 2021

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Zbyněk Mikel

………………………………

Mgr. Šárka Konupčíková

………………………………
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