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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 15. 12. 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 8. 12. 2021                

do 16. 12. 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), 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. Šárku Konupčíkovou. 

Určila ověřovateli zápisu Mgr. Lucii Škabrahovou a pana Milana Melichaříka, zapisovatelkou        

Ing. Alenu Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1/24/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Zbyňka Mikla a Mgr. 

Šárku Konupčíkovou 

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

Usnesení č. 1/24/2021  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 rozšířeném programu jednání. 

Návrh usnesení č. 2/24/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  

1. Projednání a schválení návrhu rozpočtu SOMV na rok 2022 
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  2. Projednání a schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SOMV na období 2023 - 

2024 

  3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu SPRM-SV na rok 2022 

  4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

  5. Projednání a schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2023 - 2025 

  6. Projednání a schválení OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

  7. Projednání a schválení OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

  8. Předání a převzetí HC7 Malá Bystřice 

  9. Rozpočtové opatření 

10. Různé 

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

Usnesení č. 2/24/2021 bylo schváleno. 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 24. 11. 2021  

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

dne 24. 11. 2021. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé 

se zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/24/2021:  

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

24. 11. 2021.  

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

Usnesení č. 3/24/2021 bylo schváleno.  

 

1) Projednání a schválení návrhu rozpočtu SOMV na rok 2022 

Předsedající přítomné seznámila s návrhem rozpočtu SOMV na rok 2022, nikdo z přítomných neměl 

žádné připomínky ani námitky, proto nechala hlasovat.  

Návrh usnesení č. 4/24/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh rozpočtu SOMV na rok 2022. 

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

Usnesení č. 4/24/2021 bylo schváleno.  
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2) Projednání a schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 

SOMV na období 2023 - 2024 

Předsedající přítomné seznámila s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu SOMV na období 2023 

- 2024, nikdo z přítomných neměl žádné připomínky ani námitky, proto nechala hlasovat.  

Návrh usnesení č. 5/24/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOMV                 

na období 2023 – 2024. 

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

Usnesení č. 5/24/2021 bylo schváleno.  

 

3) Projednání a schválení návrhu rozpočtu SPRM-SV na rok 2022 

Předsedající přítomné seznámila s návrhem rozpočtu SPRM-SV na rok 2022, nikdo z přítomných 

neměl žádné připomínky ani námitky, proto nechala hlasovat.  

Návrh usnesení č. 6/24/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh rozpočtu SPRM-SV na rok 2022. 

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

Usnesení č. 6/24/2021 bylo schváleno.  

 

4) Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

Dne 30. 11. 2021 byl na úřední desce Malé Bystřice vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2022.          

Účetní obce seznámila přítomné zastupitele s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu obce. Další 

připomínky k rozpočtu nebyly. Projednávaný rozpočet je vyrovnaný, na straně příjmů částka               

6 139 072 Kč a na straně výdajů částka 6 139 072 Kč. Na investice (rozvoj a zlepšení komunikace s 

veřejností) budou v roce 2022 použity finanční prostředky z SPRM-SV. 

Návrh usnesení č. 7/24/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet se schvaluje jako 

vyrovnaný, kde příjmy rozpočtu jsou ve výši 6 139 072 Kč a výdaje činí 6 139 072 Kč.  

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

Usnesení č. 7/24/2021 bylo schváleno. 

 

5) Projednání a schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce 

na období 2023 - 2025 
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Účetní obce dále přítomné seznámila s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 

2023 - 2025, nikdo z přítomných neměl žádné připomínky ani námitky, proto nechala předsedající 

hlasovat.  

Návrh usnesení č. 8/24/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 

2023 - 2025 

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

Usnesení č. 8/24/2021 bylo schváleno. 

 

6) Projednání a schválení OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

 Na minulém zasedání zastupitelstva se přítomní zastupitelé shodli na variantě zavedení poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. Starostka vypracovala OZV č. 2/2021 a zaslala ji ke 

kontrole a posouzení zákonnosti Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. 

Zastupitelé se s jejím obsahem seznámili. Nikdo neměl žádné připomínky, proto nechala 

předsedající hlasovat.   

Návrh usnesení č. 9/24/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství. 

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

Usnesení č. 9/24/2021 bylo schváleno. 

 

7) Projednání a schválení OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je obdobou zrušeného poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Rovněž k této problematice vypracovala starostka OZV a zaslala ji ke kontrole a posouzení 

zákonnosti Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Vzhledem 

k navýšeným cenám služeb Technických služeb Vsetín s.r.o. Zastupitelé se po přihlédnutí 

k navýšeným cenám za služby TS Vsetín s.r.o. rozhodli pro navýšení sazby poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství. Celková částka poplatku bude s účinností od 1. ledna 2022 činit 

600 Kč pro všechny poplatníky dle OZV č. 3/2021.  
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Návrh usnesení č. 10/24/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství bude s účinností       

od 1. ledna 2022 činit 600 Kč pro všechny poplatníky dle OZV č. 3/2021.  

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

Usnesení č. 10/24/2021 bylo schváleno. 

 

8) Předání a převzetí HC7 Malá Bystřice 

Státní pozemkový úřad ČR zaslal předávací protokol k Hlavní polní cestě HC7 v k.ú. Malá 

Bystřice. Celková účetní investiční hodnota Hlavní polní cesty HC7 v k.ú. Malá Bystřice ke dni 

jeho předání a převzetí činí 4.278.935,56 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení č. 11/24/2021:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje bezúplatné nabytí Hlavní polní cesty HC7 v k.ú. Malá 

Bystřice do vlastnictví a účetní a majetkové evidence obce.  

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

Usnesení č. 11/24/2021 bylo schváleno. 

 

9) Rozpočtové opatření 

Účetní obce přítomné seznámila s rozpočtovým opatřením č. RO/2021/010 Zapojení dotace ze dne                 

3. 12. 2021. Jednalo se o dotaci ve výši 39 452 Kč na nákup geoportálu. Dále se projednávalo 

rozpočtové opatření č. RO/2021/011 Zapojení dotace – dětské hřiště ze dne 14. 12. 2021 ve výši 

883 288 Kč. Zastupitelé vzali obě rozpočtová opatření na vědomí. 

 

10) Různé 

- rekonstrukce 1. patra obecního úřadu – dne 6. prosince 2021 bylo obecnímu úřadu ze strany 

zhotovitele stavby doručeno odstoupení od smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu byla MMR zaslána 

žádost o souhlas s provedením nového výběrového řízení. Zastupitelé vzali uvedenou skutečnost 

na vědomí. 

- obecní zabijačka – zastupitelé vzali na vědomí, že je plánovaná obecní zabijačka dne 26. února 

2022. Realizace a průběh bude upraven dle aktuálních vládních opatření v únoru 2022. 

- aktivita zastupitele – starostka obce poděkovala a mezi přítomnými ocenila aktivitu zastupitele 

pana Zbyňka Mikla, který v uplynulém roce pro obec udělal řadu věcí přesahující činnosti spojené 

s funkcí předsedy stavební komise. 

- zvonění ve zvonici na Santově – zastupitelé se shodli, že obecní úřad zajistí na žádost pozůstalé 

rodiny zvonění při úmrtí malobystřického občana 
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Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání. 

Malá Bystřice, 22. 12. 2021 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

 

 

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

 

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

 

    Milan Melichařík   ……………………………… 

 


