Usnesení z jednání zastupitelstva konané
dne 13. 11. 2008 v 19:30 hodin na Obecním úřadě.
Přítomni:
Josef Černohorský starosta, Blanka Mrázková a Jan Votrubec místostarostové, Marie Pavlíčková,
ing. Václav Matějka, Jiří Roller, Jan Hrdina, Josef Krátký, Tomáš Vaníček, Mgr.Marta Mikmeková,
Marie Vaníčková čp. 323, Marie Vaníčková čp. 362, Stanislava Rollerová, Karel Muláček
Omluveni:
ing. Petr Stránský

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové změnu č. 4 (dle přílohy).
2. Doúčtování odpisů Základní škole a mateřské škole Bystřec do konce roku 2008, převod do
fondu reprodukce 14.242,10 Kč.
3. Nevyužít možnosti předkupního práva na parcely, které jsou zařazeny do veřejně
prospěšných staveb v k.ú. Bystřec.
4. Zastupitelstvo obce Bystřec příslušné podle § 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a
následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává
Územní plán Bystřec pro k.ú. Bystřec formou opatření obecné povahy, které je přílohou
usnesení č. 52/2008.
5. Příspěvek na opravu cesty lesem mezi obcí Čenkovice a Bystřecí ve výši 20.000,-- Kč od
Obce Čenkovice.
6. Navýšení poplatku za odpady na rok 2009 o 10,-- Kč na 400,-- Kč za občana.
7. Dokončení prací na opěrné zdi a zpevněných ploch v okolí prodejny čp. 188. Stavební
činnost byla dokončena až v lednu roku 2008. Kolaudační souhlas na prodejnu byl vydán již
v prosinci roku 2007. Uvedené stavební práce byly součástí kolaudačního řízení.

Zastupitelstvo ukládá:
1. Zajistit část svahu zábradlím za prodejnou čp. 188.
2. Komisi společenských záležitostí napsat dopis o ničení autobusových zastávek a poslat je do
ZŠ Horní Čermná, ZŠ Bystřec a ZŠ Jablonné nad Orlicí a požádat ředitele o jeho přečtení na
blížících se třídních schůzkách.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Žádost Oblastní charity Ústí nad Orlicí o zajištění „Tříkrálové sbírky“ a osloví vytipované
občany a děti.
2. Průběh a ukončení sporu o přístupovou komunikaci k Berkovým přes pozemek manželů
Kníznerových.

Zastupitelstvo neschvaluje:
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Václav Matějka

Jiří Roller

