ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 9. 9. 2022
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30
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 31. 8. 2022
do 10. 9. 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 Mgr. Lucii Škabrahovou a Ing. Lucii Talašovou, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/31/2022:
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. 1/31/2022 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. 2/31/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
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1. Shrnutí práce zastupitelstva v uplynulém volebním období
2. Projednání a schválení podpisu Smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě
na napěťové hladině 0,4 kV
3. Schválení prodeje nemovitého majetku
4. Projednání a schválení přistoupení ke Smlouvě o sdružení honebních pozemků do honitby
honebního společenstva Malá Bystřice
5. Rozpočtové opatření
6. Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/31/2022 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 17. 8. 2022
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 17. 8. 2022. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé
se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/31/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
17. 8. 2022.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/31/2022 bylo schváleno.

1) Shrnutí práce zastupitelstva v uplynulém volebním období
Předsedkyně spolu s přítomnými zastupiteli zhodnotili uplynulou čtyřletou spolupráci. S pomocí
připravené prezentace společně zavzpomínali na uskutečněné projekty, získané dotace, uspořádané
obecní akce, ale také na složité situace, se kterými se bylo zapotřebí v uplynulém volebním období
vypořádat. Jednalo se především o bleskovou povodeň v roce 2019, pandemii covid-19 v roce 2020 a
vypuknutí války na evropském kontinentu počátkem tohoto roku. Na závěr si poděkovali
za bezproblémovou spolupráci a ochotu přispět k rozvoji obce.

2) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o připojení výrobny
k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV
Na minulém zasedání zastupitelstva bylo zastupitelstvo seznámeno o připojení fotovoltaiky
na střechy obecních budov a zároveň byla usnesením č. 10/30/2022 schválena Smlouva o připojení
výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV s místem výrobny na Obecním domě
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V Údolí. Aktuálně ČEZ Distribuce, a.s. zaslala k podpisu Smlouvu o připojení výrobny k distribuční
soustavě na napěťové hladině 0,4 kV číslo 22_SOP_01_4122016235 s místem výrobny na hasičské
zbrojnici a Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV číslo
22_SOP_01_4122016246 s místem výrobny na obecním úřadě. Zastupitelé dostali uvedené smlouvy
k nahlédnutí a když nebyly další dotazy, nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 4/31/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě
na napěťově hladině 0,4 kV (NN) číslo 22_SOP_01_4122016235 uzavřenou mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. a Obcí Malá Bystřice.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/31/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/31/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě
na napěťové hladině 0,4 kV číslo 22_SOP_01_4122016246 uzavřenou mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. a Obcí Malá Bystřice.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/31/2022 bylo schváleno.

3) Schválení prodeje nemovitého majetku
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 17. 8. 2022, usnesením č. 7/30/2022, schválilo záměr prodeje
parcely p.č. 3967 v katastrálním území Malá Bystřice. Podmínkou prodeje nemovitého majetku byla
úhrada nákladů spojených se zpracováním geometrického plánu, kupní smlouvy i zápisu do katastru
nemovitosti kupujícím. Na základě tohoto usnesení byl dne 18. 8. 2022 na úřední desce vyvěšen
záměr prodeje nemovitosti s lhůtou přihlášení případných zájemců do 5. 9. 2022. V uvedené lhůtě
byla doručena jedna žádost o odkup uvedené parcely. Předsedající poskytla přítomným uvedenou
žádost k nahlédnutí a poté nechala hlasovat o schválení prodeje obecního pozemku.

Návrh usnesení č. 6/31/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje prodej pozemku p.č. 3967 o výměře 501 m2
v katastrálním území Malá Bystřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, žadatelům: paní Ludmile Tomečkové, paní
Miluši Petrúskové, panu Tomášovi Petrúskovi a panu Pavlovi Petrúskovi, za cenu 5 Kč/m2.
II. Podmínkou prodeje nemovitého majetku je úhrada nákladů spojených se zpracováním
geometrického plánu, kupní smlouvy i zápisu do katastru nemovitosti kupujícím.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,
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Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/31/2022 bylo schváleno.

4) Projednání a schválení přistoupení ke Smlouvě o sdružení honebních
pozemků do honitby honebního společenstva Malá Bystřice
Předsedající přítomné seznámila s možností přistoupení ke Smlouvě o sdružení honebních pozemků
do honitby honebního společenstva Malá Bystřice. Pro obec by to především znamenalo možnou
aktivní účast na valné hromadě honebního společenstva. Přítomní zastupitelé uvedený návrh probrali
a poté nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 7/31/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje přistoupení ke Smlouvě o sdružení honebních pozemků
do honitby honebního společenstva Malá Bystřice.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/31/2022 bylo schváleno.

5) Rozpočtové opatření
Momentálně není potřeba projednat ani vzít na vědomí žádné rozpočtové opatření.

6) Různé
-

Předsedkyně přečetla přítomným dopis od pana Jana Vávry, ve kterém vyjadřuje pochvalu
za činnost současného zastupitelstva, děkuje za dosavadní spolupráci a informuje o zaslání
finančního daru na obecní bankovní účet. Pan Vávra se závěrem omlouvá, že se chtěl
zastupitelstva zúčastnit osobně, ale pracovní povinnosti mu to neumožnily.

Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 17. 9. 2022

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka
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Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Lucii Škabrahovou

………………………………

Ing. Lucii Talašovou

………………………………
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