ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 4. 2. 2022
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 26. 1. 2022
do 5. 2. 2022. 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 Zbyňka Mikla a Mgr. Šárku Konupčíkovou.
Určila ověřovateli zápisu Ing. Lucii Talašovou a Mgr. Lucii Škabrahovou, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/26/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise pana Zbyňka Mikla a
Mgr. Šárku Konupčíkovou.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/26/2022 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
k navrženému programu žádné připomínky ani dotazy, proto nechala předsedající hlasovat
o programu jednání.

Návrh usnesení č. 2/26/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
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1. Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na rekonstrukci 1. patra obecního úřadu a
pověření k podpisu smlouvy s dodavatelem
2. Rozpočtové opatření
3. Projednání a schválení žádosti o příspěvek Římskokatolické farnosti Valašská Bystřice
4. Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/26/2022 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 12. 1. 2022
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 12. 1. 2022. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé
se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/26/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
12. 1. 2022.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/26/2022 bylo schváleno.

1) Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na rekonstrukci
1. patra obecního úřadu a pověření k podpisu smlouvy s dodavatelem
Dne 2. 2. 2022 proběhlo nové výběrové řízení projektu: „Rekonstrukce obecního úřadu“. V termínu
pro podání nabídek do výběrového řízení byly doručeny tři nabídky. Výběrová komise jednotlivé
nabídky posoudila a porovnala hlavním hodnotícím kritériem, jímž byla nejnižší cena. Vítěznou se
stala nabídka firmy aostav s.r.o. Předsedající přítomným zastupitelům poskytla nabídku spolu se
smlouvou o dílo tohoto dodavatele k nahlédnutí. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, proto
nechala hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/26/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o dílo s firmou aostav s.r.o. a pověřuje
starostku Lucií Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 4/26/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

2) Rozpočtové opatření
Momentálně není potřeba projednání žádného rozpočtového opatření.

3) Projednání a schválení žádosti o příspěvek Římskokatolické farnosti
Valašská Bystřice
Předsedající přítomné seznámila s žádostí o příspěvek Římskokatolické farnosti Valašská Bystřice
na opravu střechy kostela, kterou podali místní farníci. Zastupitelé uvedenou žádost probrali a
dohodli se na poskytnutí příspěvku ve výši 25 000 Kč.

Návrh usnesení č. 5/26/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Valašská Bystřice
na opravu střechy kostela ve výši 25 000 Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0 člen,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/26/2022 bylo schváleno.

4) Různé
- Valašská rally – Valašská rally ValMez se pojede v katastru naší obce v neděli 10. dubna, trať
povede okolo přehrady Bystřička a poté bude pokračovat směr Valašská Bystřice.
- amatérské závody do vrchu – obecnímu úřadu byl doručen požadavek pořádání automobilových
závodů amatérů mezi obcemi Malá Bystřice a Růžďka na silnici III.05735 v termínu 24. – 26. 6.
2022
- závody do vrchu profi – předsedající přítomné seznámila s předběžným (prozatím jen
telefonickým) zájmem na pořádání závodů do vrhu v rámci MČR, Mistrovství Slovenské
republiky, Mistrovství světa a Mistrovství Polska
- chodník v horní části obce – přítomní se seznámili s přepracovaným projektem, nikdo neměl
žádné připomínky, proto nechali návrh postoupit k další projektové přípravě
- autobusová zastávka U Kočíbů – v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí zastávky bylo navrženo
přesunout zastávku blíže k obchodu a ucelit tak občanskou vybavenost v této lokalitě. Aktuálně
probíhá jednání s ŘSZK, kdy je zapotřebí zakreslení plánovaných dispozic.
- záměr odkupu pozemku – zastupitelé vzali na vědomí záměr odkupu pozemku p.č. 3993 o celkové
výměře 358 m2 za cenu 20 Kč/m2. Starostka zajistí veškeré potřebné úkony k nákupu tohoto
pozemku.
- záměr odkupu pozemku – zastupitelé dále projednali záměr nákupu pozemku p.č. 2483 o celkové
výměře 1541 m2. Pozemek bude dotčen plánovaným posílením veřejného osvětlení v centru obce
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a zastupitelé projevili zájem o jeho rekultivaci, jelikož se nachází v intravilánu obce. Starostka
bude majitele s tímto záměrem kontaktovat.
- záměr nákupu movitého majetku – z důvodu plánovaného prodloužení délky chodníků v obci se
jeví jako nezbytné pořízení techniky na jejich úklid v zimním období. Během letního období se tak
bude vybírat vhodná technika, která by případně zvládla i další využití v obci.
- změna termínu svozu velkoobjemového odpadu – předsedající přítomné informovala o změně
termínu z 16. 4. na 7. 5., jelikož původní termín byl během velikonočních svátků.
- ukliďme obec – předsedající přítomné seznámila se záměr SDH společnými silami uklidit obec po
zimě. Termín a organizace akce je teprve v jednání.
Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 12. 2. 2022

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lucie Talašová

………………………………

Mgr. Lucie Škabrahová

………………………………
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