Usnesení z jednání zastupitelstva konané
dne 22. 6. 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, Mgr. Marta Mikmeková,
Stanislava Rollerová, Josef Krátký, Karel Muláček.
Omluveni:
Tomáš Vaníček, Marie Vaníčková čp. 367, Marie Vaníčková čp. 323

Schvaluje:
1. Hospodaření obce do 31.5.2007. Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu je
4 828 733,58 Kč, stav nesplaceného úvěru je 2 345 000,- Kč.
2. Rozpočtovou změnu č.1. a rozpočtovou změnu č. 29 od Pardubického kraje
3. Hospodaření obce k 31.12.2006.
4. Zprávu o přezkoumání hospodářského výsledku obce za rok 2006 „bez výhrad“ a závěrečný
účet obce Bystřec za rok 2006
5. Odkup pozemku p.p.č. 1560/2 o výměře 46 m2 za cenu 50,- Kč za m2 od p. ing Ferdinanda
Filipa z Hradce Králové
6. Odprodej pozemku p. p. č. 125/9 o výměře 311 m2 za 50,-- Kč za m2 tj 15.550,-- Kč
manželům Dětákovým čp. 448
7. Odprodej pozemku p. p. č. 208/9 již částečně zastavěn, Němečkovým čp. 100 (oplocení a
přístřešek na parkování auta) o výměře 74 m2 za 100,-- Kč tj. 7.400,-- Kč.
8. Odkup pozemku p.p.č. 222/1 od p. Ladislava Černohorského čp. 93 nad „družstevními
bytovkami“ o výměře 1.700,-- m2 za 50,-- Kč za m2.
9. Odložení rozhodnutí o uložení odpadu v Bystříčku a s tím související směnu pozemku p.
Jiřího Vaníčka čp. 296 a Obce Bystřec na další jednání zastupitelstva až bude k dispozici
studie o vlivu na danou lokalitu.
10. Další jednání o koupi nemovitosti č.p. 301 v horní části obce.
11. Sloučení dvou pozemků určených na stavbu dvojdomku na stavbu jednoho domku a
následnému prodeji části p. Davidu Kyllarovi.čp. 393 a části p. Janu Vaníčkovi čp. 334
Zaměření a další více náklady budou nabyvatelé hradit sami.
12. Navýšení o 200.000,-- Kč půjčky pro občany na plynofikaci domácnosti.
13. Příspěvek na SDH v hodnotě 5.000,-- Kč.
14. Příspěvek na psy p.Radku Mrázkovi čp. 327 za reprezentaci obce Bystřec v závodech
1 000,- Kč.

Bere na vědomí:
1. Připomínku p. Vojtíškové čp. 28 o pokácení nebezpečně rostoucích stromů v lese patřící
obci Bystřec, které jsou blízko jejího pozemku.
2. Připomínku p. Milana Berky čp. 76 k řešení příjezdové komunikace k jeho nemovitosti.
3. Připomínku p. Jana Hrdiny čp. 320 o cestě na horní konec obce a černé skládky. Sejít se na
jednání na místě samém..
4. Připomínku p. Jiřího Rollera čp. 1 o svolání pracovní schůzky obecního zastupitelstva a
projednat pravidla používání nového hřiště a čističky odpadních vod pro obec.
5. Zrušení telefonního automatu v dolní části obce.

Ověřovatelé:

