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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 20. 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 11. 9. 2021                

do 21. 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 pana Zbyňka Mikla. 

Určila ověřovateli zápisu Mgr. Lucii Škabrahovou a Ing. Lucii Talašovou, zapisovatelkou Ing. Alenu 

Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení č. 1/21/2021:  

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

pana Zbyňka Mikla. 

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

Usnesení č. 1/21/2021  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. Předsedající navrhla rozšířit 

program jednání o jeden bod, konkrétně Rozpočtové opatření. Nikdo z přítomných neměl žádné 

připomínky ani dotazy, proto nechala předsedající hlasovat o rozšířeném programu jednání. 
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Návrh usnesení č. 2/21/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program jednání dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  

1. Schválení stavebního dozoru rekonstrukce obecního úřadu 

2.  Rozpočtové opatření 

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

Usnesení č. 2/21/2021 bylo schváleno. 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 8. 9. 2021  

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

dne 8. 9. 2021. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé se 

zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/21/2021:  

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

8. 9. 2021.  

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

Usnesení č. 3/21/2021 bylo schváleno.  

 

1) Schválení stavebního dozoru rekonstrukce obecního úřadu 

Na minulém zasedání zastupitelstvo usnesením č. 7/20/2021 neschválilo technický dozor investora 

pro projekt „Rekonstrukce obecního úřadu“ Ing. Karla Trlicu s cenovou nabídkou ve výši 168 000 

Kč bez DPH. Starostka proto oslovila další technické dozory, včetně původního. Obdrželi jsme dvě 

nabídky. Při srovnání nových cenových nabídek se jako cenově nejvýhodnější jeví nabídka pana    

Ing. Karla Trlici ve výši 88 000 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení č. 4/21/2021:  

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

„Rekonstrukce obecního úřadu“ pana Ing. Karla Trlicu s cenovou nabídkou ve výši 88 000 Kč         

bez DPH. Pověřuje starostku Lucii Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy s tímto dodavatelem. 

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

Usnesení č. 4/21/2021 bylo schváleno.  

 

2) Rozpočtové opatření 

Účetní obce přítomné zastupitele seznámila s Rozpočtovým opatřením č. RO/2021/007 – Rozpočtové 

opatření - zapojení dotace ze dne 20. 09. 2021. Jedná se o zapojení dotace na projekt veřejného 
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osvětlení ve výši 956 021,37 Kč do rozpočtu obce. Zastupitelé vzali uvedené rozpočtové opatření na 

vědomí, jelikož je v pravomoci starostky obce.  

 

 

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

Malá Bystřice, 20. 9. 2021 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Lucie Škabrahová  ……………………………… 

 

    Ing. Lucie Talašová   ……………………………… 

 


