ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 24. 11. 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 16. 11. 2021
do 25. 11. 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 Milana Melichaříka a Ing. Lucii Talašovou.
Určila ověřovateli zápisu Mgr. Lucii Škabrahovou a Mgr. Šárku Konupčíkovou, zapisovatelkou
Ing. Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/23/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Milana Melichaříka a
Ing. Lucii Talašovou.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/23/2021 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 o projednání a schválení dodatku smlouvy s TS Vsetín s cenami služeb na rok 2022. Nikdo
z přítomných neměl žádné připomínky ani dotazy, proto nechala předsedající hlasovat o rozšířeném
programu jednání.
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Návrh usnesení č. 2/23/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující rozšířený program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
1.

Projednání změny OZV o odpadech

2.

Projednání a schválení dodatku smlouvy s TS Vsetín s cenami služeb na rok 2022

3.

Návrhy do rozpočtu obce na rok 2022

4.

Rozpočtové opatření

5.

Plán inventur a jmenování inventarizační komise

6.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/23/2021 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 8. 11. 2021
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 8. 11. 2021. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé
se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/23/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
8. 11. 2021.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/23/2021 bylo schváleno.

1) Projednání změny OZV o odpadech
Pro výběr poplatků za odpad v příštím roce od nepodnikajících osob musí obce zavést OZV dle nové
právní úpravy, která musí nabýt účinnosti již 1. ledna 2022. V roce 2021 obce ještě mohly vybírat
poplatky dle zaběhnutých systémů, od příštího roku je však třeba výběr poplatků přizpůsobit nové
právní úpravě zákona o místních poplatcích, tj. zavést jeden ze dvou poplatků. A to buď poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci. Po projednání všech výhod a nevýhod jednotlivých variant se přítomní dohodli na
zavedení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Starostka nyní dle zvolené varianty
výběru vypracuje vyhlášku, kterou zašle ke kontrole. Konečné znění OZV o odpadech a konkrétní
výše poplatku na příští rok budou body programu příštího jednání zastupitelstva.

2

2) Projednání a schválení dodatku smlouvy s TS Vsetín s cenami služeb
na rok 2022
Předsedající přítomné zastupitele seznámila s novým ceníkem za služby pravidelného svozu a
likvidace směsného komunálního odpadu, pravidelného svozu a likvidace tříděných složek a služby
odběru, svozu a odstranění nebezpečného a objemného odpadu, které pro naši obec zajišťuje
společnost Technické služby Vsetín. Zastupitelé k uvedeným cenám neměli připomínek, proto
nechala o dodatku smlouvy hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/23/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dodatek smlouvy s Technickými službami Vsetín s.r.o.
s cenami služeb na rok 2022.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/23/2021 bylo schváleno.

3) Návrhy do rozpočtu
Zastupitelé projednali následující návrhy do rozpočtu, které se zapracují:
- přepracování projektu chodníku v horní části obce
- modernizace vytápění v obecním domě V Údolí, popř. obecního úřadu
- velitel jednotky SDH zaslal návrh do rozpočtu ve výši 139 700 Kč s DPH + dýchací přístroj ve výši
66 000 Kč s DPH
- rekonstrukce autobusové zastávky U Malenů, dokončení rekonstrukce zastávky U Bušů
- oprava propustku u autobusové zastávky U Bušů
- vypracování projektu a realizace osvětlení do místní části Okluk
- realizace parku v centru obce, výsadba okrasné zeleně v obci
- navržení a realizace turistických stezek v katastru obce

4) Rozpočtové opatření
Účetní obce přítomným zastupitelům představila rozpočtové opatření č. RO/2021/009 – Zapojení
dotace (hasiči) do rozpočtu, přesun mezi paragrafy ze dne 22. 11. 2021. Jedná se o zapojení dotace
ze Zlínského kraje pro jednotku hasičů v naší obci ve výši 58 014 Kč a přesun finančních prostředků
ve výši 140 000 Kč na dětské a víceúčelové hřiště. Nikdo z přítomných neměl žádné námitky, proto
nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/23/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2021/009 – Zapojení dotace
(hasiči) do rozpočtu, přesun mezi paragrafy ze dne 22. 11. 2021.
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Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/23/2021 bylo schváleno.

5) Plán inventur a jmenování inventarizační komise
Starostka obce jmenovala inventarizační komisi ve složení: předsedkyně komise Ing. Lucie Talašová;
členové komise: Zbyněk Mikel, Ing. Alena Válková, Mgr. Lucie Škabrahová. Majetková
inventarizace bude provedena 20. 12. 2021 od 15 hodin. Plán inventur bude následně zakončen
31. prosince 2019 inventurou dokladovou.

Návrh usnesení č. 6/23/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně
Ing. Lucie Talašová; členové komise: Zbyněk Mikel, Ing. Alena Válková, Mgr. Lucie Škabrahová.
Majetková inventarizace bude provedena 20. 12. 2021 od 15 hodin.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/23/2021 bylo schváleno.

6) Různé
- vyhláška o zákazu nedělních prací – zastupitel pan Zbyněk Mikel navrhl hlasování o vypracování
vyhlášky o zákazu nedělních prací. Po krátké debatě nechala předsedající o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení č. 7/23/2021:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje vypracování vyhlášky o zákazu nedělních prací.

Výsledek hlasování:

Pro 5 členů,

Proti 2,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/23/2021 bylo schváleno.

Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 30. 11. 2021

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka
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Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Lucie Škabrahová

………………………………

Mgr. Šárka Konupčíková

………………………………
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