ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 31. 10. 2022
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00
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 24. 10. 2022
do 1. 11. 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 pana Zbyňka Mikla. Určila
ověřovateli zápisu Mgr. Šárku Konupčíkovou a Ing. Petra Pohořelského, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1/2/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise Mgr. Lucii Škabrahovou a
pana Zbyňka Mikla.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/2022 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. 2/2/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program jednání dnešního zasedání
zastupitelstva obce:
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1.

Návrh na zmocnění starosty ke změně závazných ukazatelů rozpočtu
a) Změny při přijetí transferu (dotace)
b) Změny a navýšení rozpočtu na výdejové straně

2.

Projednání aktuálního strategického plánu rozvoje obce a záměr jeho aktualizace

3.

Rozpočtové opatření

4.

Projednání a schválení podání žádosti o stavební povolení

5.

Projednání a schválení podání žádosti o dotaci

6.

Plán inventur a jmenování inventarizační komise

7.

Návrhy do rozpočtu obce na rok 2023

8.

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2/2022 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 17. 10. 2022
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z ustavujícího jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 17. 10. 2022. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechala předsedající hlasovat, zda zastupitelé
se zápisem souhlasí.

Návrh usnesení č. 3/2/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného
dne 17. 10. 2022.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2/2022 bylo schváleno.

1) Návrh na zmocnění starosty ke změně závazných ukazatelů rozpočtu
a) Změny při přijetí transferu (dotace)
Jedná se o problematiku při čerpání prostředků z dotací, kdy je nutné se získanými prostředky
disponovat bez zbytečných odkladů. Zpravidla se jedná o částku vyšší než 30 000 Kč, tedy částku
vyšší než je pravomoc starosty pro přesuny v rámci rozpočtu bez nutnosti schválení zastupitelstvem,
navíc přijetím a užitím dotace se změní i celková výše příjmů a výdajů. Nutností svolat zastupitelstvo
k odhlasování přesunu prostředků by docházelo k přílišné prodlevě. Z tohoto důvodu byla dne 7. 12.
2015 usnesením č. 6 udělena kompetence starostovi k provádění rozpočtových opatření v případě
přijetí a vydání dotací bez ohledu na jejich výši. Zastupitelstvo je poté s rozpočtovým opatřením
seznámeno na nejbližším zasedání. Předsedající nyní navrhla schválit uvedenou kompetenci i novým
zastupitelstvem. Nikdo z přítomných neměl další dotazy, proto nechal předsedající hlasovat.
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Návrh usnesení č. 4/2/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice stanovuje v souladu s §102, odst. 2, písm. a) kompetenci starostovi
obce k provádění rozpočtových opatření v případě přijetí a vydání dotací bez ohledu na jejich výši. S
rozpočtovým opatřením bude zastupitelstvo seznámeno na nejbližším zasedání.

Výsledek hlasování:
Proti 0,

Pro 7 členů,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2/2022 bylo schváleno.
b) Změny a navýšení rozpočtu na výdejové straně
Dne 15. 12. 2014 byl zastupitelstvem schválen limit ve výši 30 000 Kč jako pravomoc starosty pro
přesun v rámci rozpočtu bez nutnosti schválení zastupitelstvem obce. Vzhledem ke stávajícím cenám
bylo navrženo navýšení tohoto limitu na 50 000 Kč. Po krátké diskuzi nechala o záměru navýšení
hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/2/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje limit 50 000 Kč jako pravomoc starosty pro přesuny v
rámci rozpočtu bez nutnosti schválení zastupitelstvem. S rozpočtovým opatřením bude zastupitelstvo
seznámeno na nejbližším zasedání.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2/2022 bylo schváleno.

2) Projednání aktuálního strategického plánu rozvoje obce a záměr jeho
aktualizace
-

podpora komunitního setkávání,

-

nakládání s odpady – podpora třídění,

-

podpora cestovního ruchu – realizace vyhlídkového místa (popř. IG point), rekultivace okolí
pamětní lípy na Santově, turistické stezky,

-

chodník do horní části obce,

-

opravy autobusových zastávek,

-

opravy místních komunikací (Bošová),

-

kácení přerostených dřevin na obecních pozemcích,

-

výměna starých dřevěných sloupů
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3) Rozpočtové opatření
Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. RO/2022/013 Zapojení dotací, přesun
mezi paragrafy (projekt OD Údolí) ze dne 31. 10. 2022 týkající se zapojení dotací ve výši 65 138,65
Kč a přesuny finančních prostředků mezi paragrafy ve výši 1 084 000 Kč. Nikdo z přítomných neměl
žádné další návrhy, proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 6/2/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. RO/2022/013 Zapojení dotací,
přesun mezi paragrafy (projekt OD Údolí) ze dne 31. 10. 2022. Přijetí dotací ve výši 65 138,65 Kč a
přesuny finančních prostředků mezi paragrafy ve výši 1 084 000 Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno.

4) Projednání a schválení podání žádosti o stavební povolení
U projektu vybudování chodníku do horní části obce je v současné době vydáno koordinované
stanovisko, tudíž se může zažádat o stavební povolení. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky,
proto nechala předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 7/2/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje podání žádosti o stavební povolení k projektu
vybudování chodníku do horní části obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2/2022 bylo schváleno.

5) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci
Předsedající spolu se stavební komisí vyhodnotila stavy místních komunikací a shodli se na opravě
místní komunikace v místní části Bošová, konkrétně na parcele p.č. 3954. V současné době ještě není
konkrétní dotační titul vypsaný, ale bylo by dobré již zadat projektovou přípravu k této akci, jelikož
je povinnou součástí k podání žádosti o dotaci. Nikdo z přítomných neměl další dotazy, proto nechala
předsedající hlasovat.

Návrh usnesení č. 8/2/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zadání projektové přípravy potřebné k žádosti o dotaci
na opravu místní komunikace v místní části Bošová, konkrétně na parcele p.č. 3954..

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Usnesení č. 8/2/2022 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

6) Plán inventur a jmenování inventarizační komise
Starostka obce jmenovala inventarizační komisi ve složení: předsedkyně komise Ing. Lucie Talašová;
členové komise: Ing. Alena Válková, Zbyněk Mikel, Ing. Petr Pohořelský. Majetková inventarizace
bude provedena 19. 12. 2022 od 9 hodin. Plán inventur bude následně zakončen 31. prosince 2022
inventurou dokladovou.

Návrh usnesení č. 9/2/2022:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně
Ing. Lucie Talašová; členové komise: Ing. Alena Válková, Zbyněk Mikel, Ing. Petr Pohořelský.
Majetková inventarizace bude provedena 19. 12. 2022 od 9 hodin.

Výsledek hlasování:

Pro 7 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2/2022 bylo schváleno.

7) Návrhy rozpočtu obce na rok 2023
-

návrh do rozpočtu od výjezdové jednotky hasičů,

-

záměr navýšení pracovního úvazku v obci,

-

pořízení solárního veřejného osvětlení do místní části Okluk,

-

návrh do rozpočtu od mysliveckého spolku,

-

podpora sdružení a spolků v obci,

-

revize dopravního značení v obci.

8) Různé
-

žádné další body nebyly projednávány.

Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Malá Bystřice, 8. 11. 2022

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Lucie Kotrlová, DiS.

Místostarostka

Starostka
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Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Šárka Konupčíková

………………………………

Ing. Petr Pohořelský

………………………………
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