Usnesení z jednání zastupitelstva konané
dne 3. 5. 2007 v 19,30 hodin u „Špičáků“.
Přítomni:
Josef Černohorský starosta, Blanka Mrázková a Jan Votrubec místostarostové, Jiří Roller,
Marie Pavlíčková, ing. Petr Stránský, ing. Václav Matějka, Jan Hrdina, Tomáš Vaníček, Mgr. Marta
Mikmeková, Stanislava Rollerová, Marie Vaníčková čp. 367, Josef Krátký.
Omluveni:
Karel Muláček, Marie Vaníčková čp. 323

Schvaluje:
1. Jednací řád zastupitelstva obce.
2. Půjčku TJ Bystřec v hodnotě 300.000,-- Kč na opravu lyžařského vleku.
3. Znění strategie místního regionu Orlicko a souhlasí s územním začleněním obce do území
MAS Orlicko.
4. Spolufinancování prodejny obce. Obec bude hradit finanční částku 359.000,-- Kč na
podsklepení a vybudování podzákladu objektu. A 77.000,-- Kč na zbývající části prodejny
(chodník, opěrná zeď a zpevněnou plochu před prodejnou, tyto práce budou prováděny
svépomocí).
5. Výstavbu telekomunikační věže T-Mobil na parcele č. 1679/1 na „Vartě“ za lesem.
Za podmínek:
- zpevnění komunikace po které bude veden přívodní kabel.
- bude dána možnost jiným operátorům na umístění svého zařízení na této věži.
- bude dána možnost obci připojení antény na televizní nebo internetový
zesilovač (převaděč).
6. Nový bod jednání: Vyklizení pozemku 1929/4.
7. Vyklizení pozemku 1929/4 po jeho zaměření do 30 dnů. (11 pro, 1 proti, 1 se zdržel)
8. Odložení sporného bodu jednání Prodej pozemku p.Dětákovi na příští zasedání.
9. Spolufinancování cyklostezky Letohrad – Králíky. První tři roky v plné částce návrhu.
V roce 2007 34.921,--, v 2008 62.231,--, v 2009 40.293,--. V následujících letech 50 %
navrhované částky t.j. 2,8 % z celkové částky hrazené obcemi.

Ukládá:
1. Obecnímu úřadu dát na vědomí spoluobčanům bydlících v blízkém okolí kamenolomu o
odstřelu, telefonicky, nebo SMS.
2. Stavební komisi vyřešit nerovnost na opravené cestě do „Sedmidvor“.
3. Zastupitelstvu, místní šetření o prodeji p. Dětákovi přímo na místě.
4. Radě předložit návrh na řešení obchodu v horní části obce.

Bere na vědomí:
1. Připomínku p. Kyrala ohledně souhlasného stanoviska v roce 2001 v souvislosti
s rozšířením dobývacího prostoru místního kamenolomu.

Neschvaluje:
1. Prodej části pozemku 237/27.
2. Prodej části pozemku mezi garáží u Obecního úřadu a p. Duška.

Ověřovatelé: Blanka Mrázková

Marie Pavlíčková

