ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 23. 5. 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 15. 5. 2022
do 23. 5. 2022. 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, 1 člen 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 Mgr. Lucii Škabrahovou a pana Milana Melichaříka.
Určila ověřovateli zápisu Ing. Lucii Talašovou a pana Zbyňka Mikla, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise Mgr. Lucii Škabrahovou a
pana Milana Melichaříka.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/29/2022 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. 2/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
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1. Projednání a schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2021
2. Projednání a schválení přezkumu hospodaření obce za rok 2021
3. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2021
4. Rozpočtové opatření
5. Projednání a schválení provozního řádu dětského hřiště
6. Projednání a schválení provozního řádu víceúčelového hřiště
7. Projednání a schválení dodatku č. 1 smlouvy k projektu Rekonstrukce 1. patra obecního úřadu
8. Projednání a schválení návrhu smlouvy o zřízení investičního úvěru s Komerční bankou
9. Projednání a schválení žádosti o finanční podporu společnosti COOP JEDNOTA spotřební
družstvo ve Vsetíně na provoz obchodu
10. Projednání a schválení žádosti o poskytnutí finanční podpory Diakonii Vsetín
11. Projednání a schválení cenové nabídky projektové dokumentace veřejného osvětlení
12. Projednání a schválení záměru prodeje nemovitého majetku
13. Projednání a schválení nákupu nemovitého majetku
14. Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/29/2022 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 30. 3. 2022
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 30. 3. 2022. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé
se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
30. 3. 2022.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/29/2022 bylo schváleno.

1) Projednání a schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2021
Účetní obce seznámila přítomné zastupitele se stavem závěrečného účtu obce za rok 2021. Návrh
závěrečného účtu obce společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
byl vyvěšen na úřední desce dne 6. května 2021. Nikdo z přítomných neměl k předloženému návrhu
závěrečného účtu obce žádné připomínky, nechala předsedající hlasovat.
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Návrh usnesení č. 4/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích návrh závěrečného účtu obce Malá Bystřice za rok 2021 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/29/2022 bylo schváleno.

2) Projednání a schválení přezkumu hospodaření obce za rok 2021
Přezkum hospodaření obce za rok 2021 se uskutečnil ve dnech 8. - 9. 3. 2022. Přezkum provedl
pracovník krajského úřadu. Při přezkoumání hospodaření obce Malá Bystřice za rok 2021 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č.
420/2004 Sb. a rovněž nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 byla vyvěšena spolu
s návrhem závěrečného účtu obce na úřední desce dne 6. května 2021. Jelikož k výsledku přezkumu
hospodaření obce za rok 2021 nebyly vzneseny žádné připomínky, nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
uskutečněného ve dnech 8. - 9. března 2022 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/29/2022 bylo schváleno.

3) Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2021
Účetní obce předložila přítomným zastupitelům veškeré účetní výkazy sestavené k rozhodnému dni,
tedy 31. 12. 2021, a další podklady vyjmenované v § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. Jelikož k účetní
závěrce obce Malá Bystřice nebyly vzneseny žádné připomínky, nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 6/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2021 bez výhrad.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/29/2022 bylo schváleno.

4) Rozpočtové opatření
Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. RO/2022/003 Dar Římskokatolické
farnosti ze dne 4. 4. 2022 týkající se poskytnutí finanční částky ve výši 25 000 Kč Římskokatolické
farnosti Valašská Bystřice na opravu střechy kostela. Zastupitelé vzali toto rozpočtové opatření na
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vědomí. Dále bylo předloženo rozpočtové opatření č. RO/2022/004 Zapojení dotace – modernizace
webu ze dne 5. 4. 2022. Jedná se o zapojení dotace ve výši 38 000 Kč na nákup softwaru. Jelikož se
jedná o zapojení dotace vzali zastupitelé uvedené rozpočtové opatření na vědomí. Jako další bylo
rozpočtové opatření č. RO/2022/005 Zapojení kompenzačního bonusu ze dne 20. 04. 2022.
Zastupitelé vzali zapojení kompenzačního bonusu od státu ve výši 19 839,56 Kč na vědomí. Jako
poslední bylo prezentováno rozpočtové opatření č. RO/2022/006 Zapojení úspor – dotace hasiči,
vícepráce rekonstrukce OÚ ze dne 23. 5. 2022. Jedná se o zapojení úspor ve výši 150 000 Kč na
pokrytí nákladů na nákup hasičského vybavení, na které byla získána dotace, a na zvýšené náklady
v souvislosti s rekonstrukcí obecního úřadu. Nikdo z přítomných neměl žádné námitky, proto nechala
předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 7/29/2022:
Rozpočtové opatření č. RO/2022/006 Zapojení úspor – dotace hasiči, vícepráce rekonstrukce OÚ ze
dne 23. 5. 2022 ve výši 150 000 Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/29/2022 bylo schváleno.

5) Projednání a schválení provozního řádu dětského hřiště
Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem znění provozního řádu na dětské hřiště. Nikdo
z přítomných neměl žádné návrhy ani připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 8/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje provozní řád dětského hřiště.

Výsledek hlasování: Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/29/2022 bylo schváleno.

6) Projednání a schválení provozního řádu víceúčelového hřiště
Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem znění provozního řádu na víceúčelové hřiště. Nikdo
z přítomných neměl žádné návrhy ani připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 9/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště.

Výsledek hlasování: Pro 6 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 9/29/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

7) Projednání a schválení dodatku č. 1 smlouvy k projektu Rekonstrukce
1. patra obecního úřadu
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s firmou aostav s.r.o. usnesením č. 4/26/2022 na
zasedání zastupitelstva dne 4. 2. 2022. Z důvodu nutnosti víceprací vznikla potřeba uzavření dodatku
č. 1. Zastupitelé se s jeho zněním seznámili, nikdo však neměl žádné připomínky, proto nechala
předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 10/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou aostav s.r.o.,
schválenou usnesením č. 4/26/2022 na zasedání zastupitelstva dne 4. 2. 2022, uzavřené kvůli
zjištěným skutečnostem při realizaci stavby a dodatečné požadavky objednatele na částku 122 228,46
Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/29/2022 bylo schváleno.

8) Projednání a schválení návrhu smlouvy o zřízení investičního úvěru s
Komerční bankou
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. 3. 2022 usnesením č. 5/28/2022 schválilo záměr čerpat
investiční úvěr k zajištění dotačního programu. Komerční banka, a.s. poté zaslala Smlouvu o úvěru,
kterou zastupitelé k nahlédnutí. Nikdo neměl k jejímu znění žádné připomínky, proto nechala
předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 11/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. s regr. č.
99034635140. Úvěr bude u banky evidován jako investiční úvěr - municipální v Kč ve výši
3 280 000 Kč za účelem Předfinancování dotace na projekt "Obnova místní komunikace na p.č. 3759
v k.ú. Malá Bystřice"

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/29/2022 bylo schváleno.

9) Projednání a schválení žádosti o finanční podporu společnosti COOP
JEDNOTA spotřební družstvo ve Vsetíně na provoz obchodu
Generální ředitel Jednoty Vsetín zaslal na obecní úřad žádost o podporu provozu prodejny COOP
v naší obci. Připojil i krátké seznámení s ekonomickou a provozní situací prodejny. V roce 2021
dosáhla prodejna ztráty ve výši cca 226 000 Kč, a to i po započtení poskytnuté dotace obce ve výši
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80 000 Kč. V letošním roce očekává podobnou situaci, proto žádá zastupitelstvo obce o poskytnutí
podpory alespoň ve stejné výši jako vloni. Přítomní zastupitelé se k předložené žádosti vyjádřili a
shodli se na poskytnutí finanční podpory ve stejné výši při zachování stejných podmínek jako minulý
rok, rozšířených o ponechání stejného pracovního úvazku v prodejně. Předsedající tedy nechala
hlasovat o poskytnutí finanční podpory ve výši 80 000 Kč.

Návrh usnesení č. 12/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje poskytnutí finanční podpory společnosti COOP
JEDNOTA spotřební družstvo ve Vsetíně. Finanční podpora bude ve výši 80 000 Kč a je určena
na provoz prodejny COOP v Malé Bystřici s podmínkou prokázání proinvestování uvedené částky
v naší prodejně, ponechání stejného pracovního úvazku a dodržení stávající otevírací doby prodejny.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/29/2022 bylo schváleno.

10)

Projednání a schválení žádosti o poskytnutí finanční podpory

Diakonii Vsetín
Diakonie ČCE – středisko Vsetín se na naši obec obrátila s žádostí o peněžitou podporu ke
spolufinancování nákladů vynaložených na poskytování sociálních služeb, zejména sociálních služeb
pro seniory – pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby aj. Jednalo by se o příspěvek
na rok 2022 a navrhovaná částka je 7 000 Kč.

Návrh usnesení č. 13/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje finanční podporu Diakonii ČCE – střediska Vsetín ve
výši 7 000 Kč, potřebnou k zajištění spolufinancování nákladů na poskytování sociálních služeb pro
seniory.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/29/2022 bylo schváleno.

11)

Projednání a schválení cenové nabídky projektové dokumentace

veřejného osvětlení
Předsedající přítomné seznámila s nabídkou společnosti TEEN engineering s.r.o. Tato společnost
naší obci zajišťovala projektovou činnost u předcházející realizace veřejného osvětlení v roce 2019.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců v obci je plánováno další rozšíření veřejného osvětlení, proto
starostka pozvala pracovníky této společnosti k prohlídce a konzultaci zamýšlených lokalit.
Na základě tohoto jednání poslala společnost obci nabídku projekční a inženýrské práce. Nabídka je
členěná na 2 části, takže lze objednat každou část samostatně. V první části jsou projektovány trasy
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navazující na projekt z roku 2019 (bod 1., délka kabelové trasy cca 1200m) a trasa v lokalitě „U
Melichaříků“ (bod 2., délka kabelové trasy cca 190 m). Ve druhé části je navržena trasa v místní části
„V Okluce“ (bod 3., délka trasy cca 325 m). Přítomní zastupitelé se s cenovou nabídkou seznámili,
projednali ji a shodli se na prozatímní zpracování projekční a inženýrské práce pro lokality v trasách
dle bodů 1. + 2.. Trasa v bodě 3. je realizačně velmi náročné nejen umístění VO ale také zdrojové
napájení. Na možnostech realizace VO v uvedené lokalitě se bude nadále pracovat, ale jedná se o
časově náročnější realizaci, než u zbývajících dvou lokalit. Po projednání všech návrhů a připomínek
nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 14/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nabídku č. OMB/29/04/2022 společnosti TEEN
engineering s.r.o. a zpracování projekční a inženýrské práce pro lokality v trasách dle bodů 1. + 2.
(odstavce III. uvedené nabídky) za cenu 126.142,50 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/29/2022 bylo schváleno.

12)

Projednání a schválení záměru prodeje nemovitého majetku

Předsedající přítomné seznámila s problémem narovnání odchylky skutečného stavu od situace
v katastru nemovitostí. Jedná se o parcelu p.č. 796, na níž stojí stavba zasahující svou konstrukcí do
obecní parcely p.č. 3917, oboje v k.ú. Malá Bystřice. Zastupitelé uvedenou situaci projednali a shodli
se na záměru prodeje uvedené části parcely za předpokladu, že kupující pokryje náklady spojené
s vypracováním geometrického plánu, kupní smlouvy i zápisu do katastru nemovitostí.

Návrh usnesení č. 15/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr prodeje části parcely p.č. 3917 v k.ú. Malá
Bystřice. Podmínkou prodeje nemovitého majetku je úhrada nákladů spojených se zpracováním
geometrického plánu, kupní smlouvy i zápisu do katastru nemovitosti kupujícím.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/29/2022 bylo schváleno.
Dále bylo předmětem jednání záměr směny obecního pozemku p.č. 2786 s částí pozemku p.č. 3326.
Směnou částí uvedených parcel dojde k narovnání nesouladu mezi situací v katastru nemovitostí a
skutečností. Jedná se o ostatní komunikace, která ve skutečnosti vede v jedné části po soukromém
pozemku. Jelikož se jedná o směnu obecního majetku, je nutné, aby dle §85, písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce záměr směny. Záměr se
poté musí vyvěsit na úřední desku a předsedající nechá zpracovat geometrický plán, ve kterém budou
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uvedeny výměry nových parcel, které budou předmětem směny. Nikdo z přítomných neměl k záměru
směny pozemků žádné připomínky, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 16/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr směny části obecního pozemku p.č. 2786 s částí
pozemku p.č. 3326 tak, aby došlo k narovnání skutečné situace se situací vedenou v katastru
nemovitostí.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/29/2022 bylo schváleno.

13)

Projednání a schválení nákupu nemovitého majetku

Předsedající přítomné seznámila se záměrem odkupu pozemku p.č. 3993 o rozloze 358 m2 do
majetku obce. Na části této parcely je projektován chodník Zezulkov – Bošová. Vyměřením této části
by se pozemek rozdělil na velmi malé díly, proto se starostka dohodla s majitelkou uvedené parcely
na odkupu celé parcely. Přítomní zastupitelé následně probrali odkupní cenu pozemku a shodli se na
ceně 50 Kč/m2. Nikdo z přítomných neměl další dotazy, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 17/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nákup pozemku p.č. 3993, o rozloze 358 m,2 za cenu 50
Kč/m2 do majetku obce.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/29/2022 bylo schváleno.
V souvislosti s projektováním chodníku Zezulkov – Bošová byl navržen také odkup části pozemku
p.č. 3955/1, která povede pod chodníkem. Bude-li nákup této části parcely schválen, starostka nechá
zpracovat geometrický plán. Přítomní zastupitelé následně probrali odkupní cenu nově vzniklého
pozemku a shodli se na ceně 100 Kč/m2. Nikdo z přítomných neměl další dotazy, proto nechala
předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 18/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nákup části pozemku p.č. 3955/1, která povede pod
projektovaným chodníkem Zezulkov – Bošová, za cenu 100 Kč/m2.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 17/29/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

14)
-

Různé
návrh vodorovného dopravního značení – zastupitelka upozornila přítomné na vzniklé
nebezpečné místo pro chodce, a to na křižovatce u odbočky na Santov. Po projednání se
zastupitelé shodli na podání žádosti o vodorovné dopravní značení této křižovatky.

-

snížení rychlosti v místní části Zezulkov – dále bylo navrženo umístění značky omezující
rychlost nebo značky obytná zóna v místní části Zezulkov.

-

snížení prodejní ceny hasičského auta

Návrh usnesení č. 19/29/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr snížení prodejní ceny hasičského auta tovární
značky LIAZ, rok výroby 1988, na 119 000 Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/29/2022 bylo schváleno.
-

soutěž Vesnice roku – Malá Bystřice se přihlásila do soutěže Vesnice roku. Hodnotící komise
navštíví naši obec v pondělí 13. 6. 2022 od 16:30 do 18:30 hod.

-

sázení v obci – pokračují práce na revitalizaci prostranství v obci. Poslední brigáda byla 11.5.,
kdy byly vysazeny keře a stromy u kříže na křižovatce U Bušů. Během několika dní budou
vysázeny keře a okrasné rostliny v břehu pod dětským hřištěm a v okolí víceúčelového hřiště.
Osázeny byly také dřevěné truhlíky umístěné na autobusovou zastávku U Bušů, do několika
truhlíků byly nasazeny rostlinky rodící drobné ovoce (jahody, maliny, brusinky) a ty jsou
umístněny u dětského hřiště jako malá ovocná zahrádka.

-

řešení krizové sociální situace u občana – aktuálně probíhá jednání starostky s městem Vsetín i
se Zlínským krajem

-

žádost o individulní podporu Zlínského kraje – bylo zažádáno společně s dalšími obcemi
v rámci Mikroregionu Střední Vsetínsko, které byly ze strany MMR ČR podpořeny dotací
poskytující podporu na opravu komunikací po kůrovcové kalamitě, o poskytnutí individuální
podpory ve výši 20 % celkových nákladů akce. Stejná podpora byla ze Zlínského kraje
poskytnuta u téhož dotačního titulu v loňském roce.
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-

uzavření komunikace na Valašskou Bystřici – předsedající přítomné seznámila, že od 12. 6. do
30. 8. bude probíhat úplná uzavírka komunikace na Valašskou Bystřici pro veškerý provoz.
Objízdná trasa pro automobily do 3,5 t bude vedena přes Santov.

Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 26. 5. 2022

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lucie Talašová

………………………………

Zbyněk Mikel

………………………………
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