Usnesení z jednání zastupitelstva konané
dne 20. 9. 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, Stanislava Rollerová, Josef
Krátký, Tomáš Vaníček, Marie Vaníčková čp. 367, Marie Vaníčková čp. 323.
Omluveni:
Mgr. Marta Mikmeková, Karel Muláček

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Hospodaření obce do 31.8.2007. Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu je
4.556.260,16 Kč, stav nesplaceného úvěru je 1.977.300,-- Kč.
2. Odprodej pozemku p.č.1465 o výměře 1737 m2 v katastru obce Bystřec za 15,--/m2 Kč
manželům Hrdinovým Bystřec 238 s umožněním přístupu k okolním pozemkům.
3. Odprodej pozemku p.č.1904/5 o výměře 30 m2 v katastru obce Bystřec za 15,--/m2 Kč
p.Musilovi Bastřec 7.
4. Rozpočtovou změnou č.2 a 3, rozpočtovou změnu od Pardubického kraje č. 120 (viz
příloha).
5. Organizační směrnice cestovních náhrad (viz. příloha).
6. Dodatek k zadání územního plánu , které bylo schváleno 3.11.2005
Bod 15 schváleného zadání se mění takto:
15. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního vlivu koncepce na
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.
Žádost manželů Hrdinových Bystřec 155 na začlenění části parcely č. 1340 do územního
plánu jako stavební parcelu. Dále Manželů Matějkových Bystřec 321 části parcely č. 3031/1
jako stavební parcelu a p. Františka Nováka Na Výsluní 504, Jablonné nad Orlicí parcel č.
2961/1 a 2961/3 jako stavební parcely.
7. Celkovou opravu komunikace od „Kapličky“ na státní silnici pokud to rozpočet umožní.
Pokud nebudou finance stačit, opravit alespoň její část.

Zastupitelstvo ukládá:
1. Radě vyvolat jednání o směně cest p.č. 3577/5 ve vlastnictví obce Bystřec na jedné straně a
cesty p.č. 3578/1 ve vlastnictví firmy Tarmag na straně druhé.
2. Radě vyvolat jednání o spolufinancování opravy komunikace od „Kapličky“ na státní silnici
s firmou Zemědělská a.s.
3. Radě zjistit možnosti řešení dopravní situace u Základní školy. A označit parkovací místa na
parkovišti naproti Základní školy.

Zastupitelstvo navrhuje:
1. Pronájem pozemku p.č. 1518/1 p. Vlastě Urbanové Bystřec 291 v katastru obce Bystřec a
sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí na její odprodej.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Připomínku p. Jana Hrdiny na řešení problému vypouštění odpadních vod.
2. Připomínku p. Matějky na řešení místní komunikace od „Kapličky“ okolo jeho nemovitosti
č.p. 321 do sídliště.
3. Připomínku p. Moniky Křivohlávkové o možnosti skácení javoru u Konzumu a hřiště.

4. Připomínku p. Jaroslavy Kiralové Bystřec 18 o nebezpečí spadnutí dvou stromů u cesty na
„Coufalů kopec“.

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Odprodej části stavebního pozemku p.č. 237/27 v katastru obce Bystřec manželům
Vašátkovým Bystřec 400 (v šíři 7m po celé hranici pozemku sousedící s parcelou č. 237/28).

