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ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, 

konaného dne 30. 3. 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 21. 3. 2022                

do 31. 3. 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 Mgr. Lucii Škabrahovou a Mgr. Šárku 

Konupčíkovou. Určila ověřovateli zápisu pana Milana Melichaříka a pana Zbyňka Mikla, 

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

Návrh usnesení č. 1/28/2022:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise Mgr. Lucii Škabrahovou a 

Mgr. Šárku Konupčíkovou. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/28/2022  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. 2/28/2022:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání 

zastupitelstva obce:  
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1.   Projednání a schválení výsledků výběrového řízení a pověření k podpisu 

2.   Projednání a schválení revolvingového úvěru k zajištění dotačního projektu 

3.  Rozpočtové opatření 

4. Výběr a schválení zhotovitele na rekonstrukci vytápění obecního domu V Údolí 

5. Projednání a schválení žádosti o finanční příspěvek na dostih 

6. Projednání a schválení žádosti o finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí, z.s. 

7. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/28/2022 bylo schváleno. 

 

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 9. 3. 2022  

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

dne 9. 3. 2022. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé se 

zápisem souhlasí.     

Návrh usnesení č. 3/28/2022:  

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

9. 3. 2022.  

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/28/2022 bylo schváleno.  

  

1) Projednání a schválení výsledků výběrového řízení a pověření               

k podpisu 

Dne 9. 3. 2022 proběhlo výběrové řízení projektu: „Obnova místní komunikace na p.č. 3759 v k.ú. 

Malá Bystřice“. 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 Swietelsky stavební 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. 4/28/2022:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o. a 

pověřuje starostku Lucií Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy s tímto dodavatelem. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/28/2022 bylo schváleno.  
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2) Projednání a schválení revolvingového úvěru k zajištění dotačního 

projektu 

V rámci průzkumu finančního trhu a obchodních podmínek jednotlivých bank se pro naši obec jeví 

nejvýhodnější nabídka Komerční banky, a.s. U této banky má obec vedený běžný účet, proto 

v případě čerpání revolvingového úvěru nebude muset platit poplatky za vedení účtu aj. Důvodem 

pro zřízení investičního úvěru je překlenutí případného krátkodobého nedostatku v peněžních tocích 

obce, způsobených nutností zaplacení faktur k projektu obnovy místní komunikace na p.č. 3759 

dříve, než obec obdrží finanční prostředky z dříve realizovaných dotačních titulů. V současnosti je 

předpoklad takový, že pokud budou finanční prostředky z dotací přicházet včas, nebude potřeba 

z investičního úvěru čerpat. Jak bylo již dříve uvedeno, zřízení i vedení úvěrového účtu je bez 

poplatku a případné úroky se platí pouze za dobu, kdy došlo k čerpání úvěru.  

V indikativní nabídce vypracované Komerční bankou, a.s. je sjednaný úvěrový rámec 3 280 000 Kč 

s dobou čerpání 04/2022 – 04/2023 a úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,60 % p.a.  Zastupitelé si 

uvedenou nabídku prostudovali, po diskuzi a zodpovězení dotazů nechala předsedající hlasovat.  

Návrh usnesení č. 5/28/2022:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zřízení investičního úvěru na částku 3 280 000,- Kč s 

úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,60 % p.a. s konečnou splatností 5/2023. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/28/2022 bylo schváleno.  

 

3) Rozpočtové opatření 

Účetní obce seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. RO/2022/002  - Zapojení 

úspor – zeleň, KS ze dne 30. 3. 2022. Jedná se o zapojení úspor na financování výsadby stromů 

v obci, na navýšení rozpočtovaných nákladů prací na dohody a zapojení spolufinancování dotace   

na opravu místní komunikace. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, proto nechala 

předsedající hlasovat. 

Návrh usnesení č. 6/28/2022:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje RO č. RO/2022/002 - Zapojení úspor – zeleň, KS        

ze dne 30. 3. 2022 ve výši 2 500 000 Kč do rozpočtu obce. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/28/2022 bylo schváleno. 
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4) Výběr a schválení zhotovitele na rekonstrukci vytápění obecního domu 

V Údolí 

V rámci malého cenového marketingu byli osloveni tři dodavatelé. Jednotlivé nabídky byly 

posouzeny a porovnány hlavním hodnotícím kritériem, jímž byla nejnižší cena. Vítěznou se stala 

nabídka firmy AQUA servis, spol. s r.o. Předsedající přítomným zastupitelům poskytla nabídku 

uvedeného zhotovitele k nahlédnutí. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, proto nechala 

hlasovat. 

Návrh usnesení č. 7/28/2022:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje společnost AQUA servis, spol. s r.o. jakožto 

zhotovitele rekonstrukce vytápění obecního domu V Údolí a pověřuje starostku Lucií Kotrlovou 

DiS. podpisem smlouvy s tímto zhotovitelem. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/28/2022 bylo schváleno. 

 

5) Projednání a schválení žádosti o finanční příspěvek na dostih 

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

závodu ve Slušovicích v sobotu 17. září 2022, věnovanému vzpomínce na pana MVDr. Víta 

Hrbáčka. Zastupitelé uvedenou žádost projednali a shodli se na neposkytnutí daru. Obec 

upřednostňuje podporu akcí lokálního charakteru.  

Návrh usnesení č. 8/28/2022:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje poskytnutí finanční podpory na pořádání 

dostihového závodu ve Slušovicích v sobotu 17. září 2022, věnovanému vzpomínce na pana MVDr. 

Víta Hrbáčka. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8/28/2022 bylo schváleno. 

 

6) Projednání a schválení žádosti o finanční příspěvek na podporu Linky 

bezpečí, z.s. 

Obecnímu úřadu byla dále doručena žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000 Kč        

na provoz dětské krizové linky, která je našim obyvatelům dostupná anonymně, zdarma a nonstop. 

Zastupitelé uvedenou žádost projednali a rozhodli se jí nevyhovět. Shodli se, že raději dají přednost 

podpoře lokálním poskytovatelům sociálních služeb, kteří popřípadě vypomůžou našim občanům i 

v domácím prostředí.  
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Návrh usnesení č. 9/28/2022:  

Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje poskytnutí finanční podpory provozu Linky bezpečí, 

z.s. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 členů,   Proti 0,   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9/28/2022 bylo schváleno. 

 

7) Různé 

- pomoc uprchlíkům z Ukrajiny – naše obec se do této pomoci zapojila poskytnutím služeb 

potřebných k zajištění zásobování ubytovaných žen s dětmi v modlitebně U Pavlů a od 4. 4. také 

ukrajinských uprchlíků ubytovaných v Růžďce.  Konkrétně náš obecní zaměstnanec na tyto místa 

vozí potraviny, popř. drogerii jednou týdně z prodejny Albert v Rožnově pod Radhoštěm a 1x za 14 

dnů z Potravinové banky Zlínského kraje v Otrokovicích. 

 

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

Malá Bystřice, 4. 4. 2022 

 

 

 

__________________________    __________________________  

 Ing. Alena Válková      Lucie Kotrlová, DiS. 

      Místostarostka                    Starostka 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Milan Melichařík   ……………………………… 

 

 

    Zbyněk Mikel    ……………………………… 

 


