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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 8. 9. 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 30. 8. 2021                

do 9. 9. 2021. 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 zastupitel 

řádně omluven, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Určení návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhla za členy návrhové komise pana Milana Melichaříka a Ing. Lucii Talašovou. 

Určila ověřovateli zápisu pana Zbyňka Mikla a Mgr. Lucii Škabrahovou, zapisovatelkou Ing. Alenu 

Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1/20/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Milana Melichaříka a 

Ing. Lucii Talašovou. 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/20/2021  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. 2/20/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  
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1. Pověření k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení na rekonstrukci prvního patra 

obecního úřadu 

2. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR  

3. Rozpočtové opatření 

4. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/20/2021 bylo schváleno. 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 21. 7. 2021  

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

dne 21. 7. 2021. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé 

se zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/20/2021:  

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

21. 7. 2021.  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/20/2021 bylo schváleno.  

 

1) Pověření k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení                         

na rekonstrukci prvního patra obecního úřadu 

Předsedající přítomné zastupitele seznámila s průběhem a výsledkem výběrového řízení projektu: 

„Rekonstrukce obecního úřadu“. V termínu pro podání nabídek do výběrového řízení byly doručeny 

dvě nabídky. Výběrová komise jednotlivé nabídky posoudila a porovnala. Hlavním hodnotícím 

kritériem byla cena. Vítěznou se stala nabídka firmy Richard Vala - Provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování. Předsedající přítomným zastupitelům nabídla cenovou nabídku a smlouvu o dílo           

s tímto dodavatelem k nahlédnutí. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, proto nechala 

hlasovat. 

Návrh usnesení č. 4/20/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Richard Vala - Provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování a pověřuje starostku Lucii Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy 

s tímto dodavatelem. 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/20/2021 bylo schváleno.  
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2)  Schválení podání žádosti o dotaci na MMR 

 Předsedající seznámila přítomné se záměrem čerpat dotaci na obnovu místní komunikace na parcele 

č. 3759 v k.ú. Malá Bystřice z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. To vyhlásilo výzvu k podávání 

žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu 117D8250 - Podpora vládou doporučených projektů         

v oblasti rozvoje regionů na opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové 

kalamity. Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Dolní 

limit na jednu akci činí 500 tis. Kč, horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč. Nikdo 

z přítomných neměl k žádosti žádné připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.  

Návrh usnesení č. 5/20/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu: "Obnova místní 

komunikace na p.č. 3759 v k.ú. Malá Bystřice" z podprogramu MMR 117D8250 - Podpora vládou 

doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů. 

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/20/2021 bylo schváleno.  

 

3) Rozpočtové opatření 

Účetní obce seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. RO/2021/006 Zapojení 

dotace na volby do PS ze dne 8. 9. 2021. Jedná se o zapojení dotace na volby do Poslanecké 

sněmovny ve výši 31 000 Kč, zapojení finančního daru občanů na vybavení obecního domu V Údolí 

ve výši 30 000 Kč a zapojení úspor z minulých let ve výši 600 000 Kč. Nikdo z přítomných neměl 

žádné připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.  

Návrh usnesení č. 6/20/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje RO č. RO/2021/006 Zapojení dotace na volby do PS, 

darů občanů ze dne 8. 9. 2021 ve výši 61 000 Kč a zapojení 600 000 Kč úspor do rozpočtu obce.  

Výsledek hlasování:  Pro 6 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/20/2021 bylo schváleno.  

 

4) Různé 

Valašská rally 

Zasedání zastupitelstva navštívil host pan Jaromír Tomaštík. Seznámil přítomné se záměrem 

pořádání jubilejní Valašské rally. Plánovaná trasa by vedla přes katastr naší obce. Zastupitelé návrh 

s panem Tomaštíkem projednali a vzali záměr na vědomí. 
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Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci obecního úřadu 

V souvislosti s projektem „Rekonstrukce obecního úřadu“ je zapotřebí ještě smluvně dohodnout 

technický dozor stavebníka, investora. Byly poptány dva technické dozory, ze kterých finančně 

výhodněji vychází cenová nabídka pana Ing. Karla Trlici ve výši 168 000 Kč bez DPH. Zastupitelé se 

s oběma cenovými nabídkami seznámili a předsedající nechala hlasovat. 

Návrh usnesení č. 7/20/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje technický dozor stavebníka, investora pro projekt 

„Rekonstrukce obecního úřadu“ Ing. Karla Trlicu s cenovou nabídkou ve výši 168 000 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 členů,   Proti 1 člen,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/20/2021 bylo schváleno. 

 

Finanční příspěvek 

Předsedající přítomné seznámila s žádostí o finanční příspěvek na pořádání dostihového závodu       

ve Slušovicích v sobotu 18. září věnovanému panu Víťovi Hrbáčkovi. Navrhovaná částka příspěvku 

v žádosti je 5000 Kč. Zastupitelé uvedenou žádost projednali a shodli se na neposkytnutí daru. Obec 

upřednostňuje podporu akcí lokálního charakteru.  

 

Projekt rekonstrukce obecního domu V Údolí 

Předsedající přítomné seznámila s návrhem projektu na rekonstrukci obecního domu V Údolí.         

Po prohlédnutí návrhu zastupitelé souhlasili se zadáním vypracování projektu. 

 

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

Malá Bystřice, 8. 9. 2021 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:     Zbyněk Mikel    ……………………………… 

 

Mgr. Lucie Škabrahová  ……………………………… 


