Vážení spoluob ané,
m síc se s m sícem sešel a Vám se dostává do rukou další íslo Bysterského zpravodaje. Toto
íslo je pon kud slabší, protože v uplynulém m síci únoru se toho p íliš neudálo.
Nadcházející m síc b ezen však slibuje v tší po et akcí a tím i v tší možnost tvorby zpráv o
uskute n ných akcích. Proto se již nyní m žete t šit na íslo b eznové íslo, které vyjde na
konci m síce b ezna. Op t máte možnost do tohoto ísla p isp t.
P ipomínáme, že nadále trvá možnost p ihlásit se k odb ru SMS zpráv o d ní v obci na Váš
mobilní telefon.
Vaše redakce

Zápis . 2 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 12. února 2003
v 19 hodin v kancelá i obecního ú adu.

P ítomni: p. Dusílek J., Ševc L., Šubrt V., Francová D., P ibyl J., Martinková M., Mach
J., Dusílek M., Sv tlíková H.
Omluven: Tomáš J.
Program:

1)
2)
3)
4)

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Projednání p ísp vk ZŠ, MŠ
Projednání žádostí – výstavba objekt
Schválení rozpo tu obe pro rok 2003

Zasedání zahájil starosta p. Dusílek p ivítáním p ítomných a seznámení s programem
zasedání, který byl schválen. Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Jmenoval
ov ovatele zápisu p. Macha a p. Šubrta.
1) Starosta p e etl zápis z lednového zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl
schválen bez p ipomínek a ov en podpisy.
2) Starosta seznámil p ítomné s problematikou školství a požadavkem škol, které
navšt vují žáci z naší obce na poskytnutí p ísp vku na provoz školských za ízení.
Zastupitelstvo projednalo p edložený rozbor ZŠ Trivium Plus o. p. s. Dob any,
ZŠ Deštné v O. h., ZŠ Ohnišov a MŠ Ba etín a vyslovilo souhlas i nadále
poskytovat p ísp vek t mto školám a náklady dle dohod za adit do rozpo tu
obce.
3) Zastupitelstvo projednalo žádosti manžel Michala a Magdaleny Vaší kových
zabývající se souhlasem obce k p íprav územního a stavebního ízení výstavby
rodinného domku. Vyjád ilo souhlas s návrhem projektu rodinného domku,
z ízením výjezdu ze stavebních parcel na ve ejnou komunikaci obce, p ipojením
objektu na sí ve ejného vodovodu a kanaliza ní sí a p echodem kabelu
provizorního vedení el. proudu sloužícího k vybavení staveništ p es pozemek
obce.
Zastupitelstvo se dále zabývalo návrhem projektu firmy „Het Zonnetje“ se
sídlem v Bystrém .p. 76 k p estavb budovy na pension a z ízení sezónní
ubytovací provozovny typu autokemp na pozemcích náležejících k této budov .
Zastupitelstvo projednalo tento návrh s v domím, že ást ploch, které mají
sloužit k výstavb kempu je za azena v ÚPSÚ Bystré jako obytná zóna obecná.
ÚPSÚ Bystré v dob zpracování neuvažoval s možností vzniku evropského trendu
turistického ubytování ve velkoprostorových p ív sech a v obci nestanovil pro
tuto eventualitu rozvojové plochy. Zastupitelstvo p edložilo body od vodn ní
k podpo e projektu a s návrhem vyslovilo souhlas. Body od vodn ní jsou sou ástí
usnesení ze zasedání.
4) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpo tu obce pro rok 2003, který
byl po stanovenou dobu vyv šen na ú ední desce pro informaci ob an obce.
Schválený rozpo et je sou ástí zápisu ze zasedání.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 12. 2. 2003:
I.

schvaluje

1) Poskytnutí p ísp vk obcí Bystré na provoz školských za ízení pro rok 2003
školám:
ZŠ Trivium Plus o. p. s. Dob any
ZŠ Deštné v O. h.
ZŠ Ohnišov
ZŠ Ba etín
Výše p ísp vk bude poskytnuta dle uzav ených vzájmených písemných dohod.
2) Žádosti manžel Michala a Magdaleny Vaší kových, bytem v Bystrém . p. 119
pot ebné k zajišt ní územního a stavebního ízení výstavby rodinného domku na
parcelách . 336/7 a 336/8 v k. ú. Bystré.
Schvaluje:
• návrh projektu rodinného domku
• do asné stavební p ipojení kabelu el. proudu vedoucí p es pozemek obce
Rozhodnutím OÚ:

•
•
•

z ízení výjezdu z parcel na ve ejnou komunikaci
p ipojení objektu na sí ve . vodovodu obce
p ipojení objektu na ve ejnou kanalizaci obce

3) P edložený rozpo et obce pro rok 2003, který je p ílohou zápisu ze zasedání.
4)Návrh projektu firmy „Het Zonnetje“ se sídlem v Bystrém . p. 76 k p estavb
budovy na penzion a z ízení sezonní ubytovací provozovny typu autokemp na
pozemcích parc. . 63/1, 63/2, 63/4, 63/5 v k. ú. Bystré. Souhlas vydává s v domím, že
v ÚPSÚ Bystré je parcela . 63/1 za azená jako
Obytná zóna obecná a své rozhodnutí od vod uje t mito skute nostmi:
a) P estavbou budovy . p. 76, která se z ásti nachází ve velmi špatném stavebním
stavu dojde k zachování tohoto objektu pro p vodní ur ení, kterému sloužila –
hostinská a ubytovací provozovna.
b) Obec podporuje vznik nového za ízení z d vod vlastních p íjm z výb ru
rekrea ních poplatk z nové provozovny v oblasti turistického ruchu.
c) Pro obec bude p ínosem i návšt vnost rekreovaných osob na místním sportovním
za ízení koupališt , spolupráce s majiteli na rekonstrukci tohoto za ízení
k vybudování isti ky vody a zvýšení odb ru pitné vody z místního ve ejného
vodovodu.
d) Za ízení dává i p edpoklad k získání pracovních p íležitostí ob an obce.
e) Návšt vností za ízení p evážn zahrani ních ú astník se p edpokládá i navýšení
tržeb v podnikatelských provozovnách prodejny smíšeného zboží a hostince, které se
nyní pohybují na hranici rentability.
f) Využitím pozemk dojde i k odstran ní p vodními majiteli neobd lávaných ploch,
které by i výhledov nebyly využity k zem d lské výrob .

V sobotu 22. února se v naší obci uskute nil již po jedenácté masopust. Za krásného
po así se skupina 20 masek vydala na velmi náro ný pochod. Ten letošní byl ztížen
mimo jiné i tím, že tradi ní dopravní prost edek Viktor onemocn l, a proto si masky
musely vysta it sami. Nejaktivn jším tahounem byl Ferda Mravenec, po jehož úmrtí
p išlo zví e blíže neur eného druhu, ale nakonec vše zbylo na kouzelníkovi. Tradi ním
vrcholem celé akce bylo spole né posezení v místním hostinci „U Divo áka“. Doufáme,
že do p íštího masopustu bude Viktor uschopn n a znovu se našeho masopustu v plné
síle zú astní.

Divadelní soubor OB Bystré vyrazil 28. února 2003 na divadelní zájezd od
Deštného v O.h., kde místním ob an m sehrál p edstavení „Charleyova teta“.

7. a 8. b ezna
Pyžamový ples v místním hostinci
15. b ezna
Turnaj ve stolním tenise v místním hostinci. Bližší informace
v hostinci.
22. b ezna
D TSKÝ KARNEVAL V MÍSTNÍM HOSTINCI.
ZA ÁTEK V 15 HODIN.
29. b ezna
Muzikantský ples.
Hrají: OB Bystré, Elastic.
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1. b
2. b
3. b
4. b

B ezen

ezna
ezna
ezna
ezna

Ji í Dusílek
Josef Ševc
Jan Kom rka
Blanka Hejzlarová
Ond ej Smola
Milan Bartoš
Josef Dusílek
Marek Hejzlar
Josef Mach
Jana Kaválková
Dagmar Val šková
Jarmila Hejzlarová
Kamila Ševcová
Gerlinda Povolná
Dana Francová
Lukáš Krej í
Eva Martínková
Ji í Šritr
Josef Langr

6. b ezna
9. b ezna
12. b ezna
13. b ezna
14. b
15. b
17. b
18. b
23. b

ezna
ezna
ezna
ezna
ezna

29. b ezna
31. b ezna
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V sou asné dob se p ipravují internetové stránky naší obce. Žádáme všechny
spole enské a organizace a ob any, kte í mají zajímavé nám ty, aby je
nejpozd ji do konce m síce b ezna p edali na obecní ú ad Bystré ke
zpracování.

Osv tová beseda Bystré – spolek kamarád Vag – I – Noviny
po ádá v

pátek 7. b ezna a v sobotu 8. b ezna
PYŽAMOVÝ PLES
Hrají:
Pátek – „ Pro radost“
Sobota – „ Hekto i“
Vstupné: 60 K
Za átek: 20 hodin
P edprodej vstupenek u pí. Duškové, tel: 494 665 153; 494
665 112
Na p íští íslo se m žete t šit 29. b ezna 2003.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 25. b ezna 2003 p. Marii Martinkové na
pošt .
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 28. února 2003.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv.

