Usnesení z jednání zastupitelstva konané
dne 6. 3. 2008 v 19:00 hodin na Obecním úřadě.
Přítomni:
Josef Černohorský starosta, Blanka Mrázková a Jan Votrubec místostarostové, Jiří Roller, Marie
Pavlíčková, ing. Petr Stránský, ing. Václav Matějka, Jan Hrdina, Josef Krátký, Tomáš Vaníček,
Mgr. Marta Mikmeková, , Stanislava Rollerová, Karel Muláček, Marie Vaníčková čp. 367.
Omluveni:
Marie Vaníčková čp. 323.

Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Závěrečný účet obce za rok 2007.(Závěrečný účet je přílohou)
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 s výhradou.
Rozpočet obce na rok 2008.(Rozpočet je přílohou)
Plán stavební činnosti na rok 2008 (oprava skladiště, oprava komunikací, dokončení plochy
u konzumu, zeleň na středu obce, zázemí u nového hřiště, dům služeb u „Kalousových“, u
koupaliště WC a stánek-spolufinancování s osvětovou besedou, zateplení budovy obecního
úřadu).
5. Hospodaření Základní školy a mateřské školy Bystřec k 31.12.2007. Hospodaření skončilo
ztrátou 8.288,44 Kč. Ztráta bude pokryta z rezervního fondu 914.
6. Úparvu obecné vyhlášky č.3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se Čl.4 odstavec 3 se
nahrazuje novým textem takto:
„Zanikne-li poplatková povinnost během roku, v případě vrácení přeplatku bude
postupováno ve smyslu ustanovení § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů“.
7. Smlouvu s obcí Jablonné nad Orlicí na částku 21.000,-- Kč za žáky navštěvující jejich ZŠ.

Zastupitelstvo ukládá:
1. Účetní obce účtovat o zařazování majetku v souladu s účetní osnovou a platnými postupy
účtování.
2. Starostovi obce požádat Sdružení obcí Orlicko o dotaci 40.000,-- Kč na opravu pomníků na
našem katastru.
3. Starostovi odeslat Sdružení obcí Orlicko vyjádření k novým projektům (instalace
informačních kiosků v obci a instalace měřičů rychlosti na komunikacích).
4. Starostovi odeslat vyjádření k možné výstavbě relaxačního centra včetně bazénu v
Rudolticích.
5. Stavební komisi zvážit vytěžení lesa pod čp. 19. Nebezpečí polomů.
6. Stavební komisi zjistit příčinu zatékání v hasičárně na místě samém.
7. Obecnímu úřadu vyzvat p.Balážovou o odlášení se z trvalého pobytu v naší obci.

Zastupitelstvo navrhuje:
1. Oslovit občany v Bystřeckém okénku kdo by měl zájem o pronájem podsklepení u nového
obchodu za účelem zřízení „krámku“.
2. Vypracovat do Bystřeckého okénka 1/2008 anketu na svoz občanů ze vzdálenějších míst za
účelem nákupu, nebo nákup do tašky.
3. Uskutečnit schůzku v pondělí 10.3.2008 v 17:00 na místě samém, za účelem odprodeje části
stavební parcely v sídlišti manželům Vašátkovým.
4. Uskutečnit schůzku v pondělí 17.3.2008 v 17:00 na místě samém, za účelem odprodeje
obecních pozemků č.2836 (221 m2), č.3649/3 (1.241 m2), č. 2831 (1.975 m2), č. 2833

(2.845 m2), č. 2834 (500 m2), č.2835 (4.031 m2), č. 2837 (5.139 m2), č. 2838 (1.798 m2),
3649/3 (983 m2) panu Pavlu Vaníčkovi čp. 62.
5. Při zahájení provozu hřiště řešit dozor zastupiteli a rodiči dětí, které hřiště navštěvují. Po
schůzce TJ Sokola Bystřec dohodnout jinak.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Poděkování Unie rodičů z H.Čermné za sponzorský dar na ples rodičů.

Zastupitelstvo neschvaluje:
1.
Ověřovatelé zápisu : Marie Vaníčková čp. 367
Jan Votrubec

