Únor 2006
Milí čtenáři,
měsíc se s měsícem sešel a je tu další číslo našeho Zpravodaje!
To minulé jistě některé z Vás pobavilo díky řádění Šotka ve společenském kalendáři. Za jeho
řádění se tímto omlouváme a doufáme, že jeho likvidace v posledních dnech byla úspěšná.
Dalším Šotkem se v posledním období musela zabývat zásahová jednotka našich hasičů. Díky
nezodpovědnosti některých občanů musela několikrát likvidovat zahoření odpadových
kontejnerů v obci. Spousta práce pro trochu hlouposti. Tak už to ale v životě často bývá.
Tak méně hlouposti a tím i méně zbytečné práce do právě započatého měsíce!


Z jednání obecního zastupitelstva
Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ledna 2006 v
19 hodin v kanceláři OÚ.
Přítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., Dusílek M., Přibyl J., Francová D., Martinková M.,
Ševc L., Mach J., Francová D..
Omluven: Tomáš J.. Host: Šubrtová M.
Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Různé záležitosti

Zasedání zahájil starosta obce p. Dusílek přivítáním přítomných a seznámením
s programem zasedání, který byl schválen. Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné.
Jmenoval ověřovatele zápisu p. Přibyla a p. Francovou.
1) Starosta přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez připomínek a ověřen podpisy.
2) V bodu různé záležitosti byly projednány tyto body:
-

-

-

-

-

-

-

zastupitelstvo schválilo „Zápis s dílčího přezkoumání hospodaření“ provedeného
u obce Bystré dne 19.12.2005 pracovníky Krajského úřadu Královehradeckého
kraje. Zároveň schválilo opatření k tomuto zápisu.
zastupitelstvo projednalo a schválilo spolufinancování projektu „Cyklotrasy
Orlických hor“ s vyznačením cyklotras v obci a finančním podílem na projektu
4 000,- Kč.
zastupitelstvo schválilo finanční odměnu poskytovanou správci lesů obce
čtvrtletní fakturací ve výši 2 856,- Kč.
zastupitelstvo schválilo provedenou inventarizaci majetku obce a její výsledky ke
dni 31. 12. 2005.
zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny měsíce prosince 2005 dle přiloženého
seznamu k zápisu.
zastupitelstvo schválilo platnost „Obecně závazné vyhlášky obce Bystré o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů“ pro rok 2006. Přílohou
vyhlášky je finanční rozbor fakturovaných nákladů na provádění výše
uvedených činností s celkovým nákladem roku 2005 v částce 87 029,80,-.
zastupitelstvo schválilo dohodu o úhradě neinvestičních nákladů pro Základní
školu Trivium Plus Dobřany pro rok 2006ve výši 56 000,- Kč. ZŠ navštěvuje 16
žáků obce Bystré.
zastupitelstvo podporuje snahu obcí dobrušska o vrácení názvu potoka
protékajícího katastrem obce na „Zlatý potok“ namísto stanoveného názvu
Dědina.
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s úřadem práce v Rychnově nad
Kněžnou na výkon veřejných prací v obci pro Pavla Macka, bytem Bystré 23
s plnou úhradou nákladů úřadem práce.
zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu obce pro rok 2006 po předběžném
vyvěšení na úřední desce.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 18. 1. 2006:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) zápis a opatření dílčímu přezkoumání hospodaření obce provedeného dne 19. 12. 2005
b) spolufinancování projektu „Cyklotrasy Orlických hor“ obcí ve výši 4 000,- .
c) finanční odměnu správci obecních lesů ve čtvrtletní výši 2 865,- .
d) provedenou inventarizaci majetku obce ke dni 31. 12. 2005.
e) rozpočtové změny měsíce prosince 2005 dle seznamu

f) platnost „Obecně závazné vyhlášky obce Bystré o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“ pro rok 2006.
g) uzavřenou dohodu o úhradě neinvestičních nákladů se Základní školou Trivium Plus
Dobřany
h) snahu obcí dobrušska o změně nynějšího názvu potoka Dědiny na původní název
Zlatý potok.
i) uzavření smlouvy o výkonu veřejných prací v obci s úřadem práce v Rychnově nad
Kněžnou pro pracovníka Pavla Macka.
e) rozpočet obce Bystré na rok 2006
Pro přijetí: 8 členů Proti: nikdo Zdržel se: nikdo


Co nás čeká?

18. února

25. února

Tradiční bysterský
masopust. Sraz masek v 9
hodin.
Hasičský ples v místním
hostinci. Začátek ve 20
hodin. Hudba: Elastic



Poskytování informací
V souvislosti se změnou zákonů týkajících se správního řádu vyplívají pro obec a její
občany od 1. 1. 2006 následující skutečnosti:
Úřední podání – na adresu podatelna@obecbystre.cz můžete nyní zasílat svá
úřední podání v elektronické podobě. Tato podání mají stejnou platnost jako podání
v tištěné podobě.
Úřední deska – všechna oznámení určená k vyvěšení na úřední desce můžete nyní získat
na www stránkách obce www.obecbystre.cz v oddíle „Úřední deska“.

Kontejnery a popel
Vážení spoluobčané! Vzhledem k tomu, že v posledním období došlo několikrát
k zahoření odpadního kontejneru za kostelem, znovu upozorňujeme, že nevychladlý
popel do kontejneru v žádném případě nepatří. V případě přistižení pachatelů
těchto hloupostí, bude obecní úřad požadovat úhradu všech nákladů na zásah hasičské
jednotky a opravu poškozeného kontejneru.


Otevírací doba knihovny
Únor
Březen

16.
2., 16.
Vždy od 16 do 18 hodin.



Společenský kalendář

Únor
1. února
5. února
7. února
10. února
12. února
15. února
19. února
20. února

23. února
25. února
27. února
28. února

Marie Komůrková
Danuše Hrochová
Adolf Kárník
Martina Kaválková
Richard Balcar
Josef Lukášek
Josef Povolný
Tomáš Kaválek
Jiří Mencl
Jiřina Rosenkranzová
Hana Smolová
Lenka Martínková
Monika Marešová
Vilma Hrubešová
Jan Maisner
Jakub Mencl
Josef Ryšavý



Bubeníkovo povídání
Principál: Vážené občanstvo zdejší, poslyšte toto důležité hlášení... .
obecní radní usnesli se, že potřeba je zpraviti vás o svém rozhodnutí….

- finanční odvody do obecní pokladny, nechť každá hospodyně chystá, neb nová – vyšší
daň odváděna za kozy doma chované je povinna odvésti, a to dle velikosti chlívka, v
kterém každá koza chována jest, revizi pak sám starosta provede…
- nechť každý hospodář odvod do obecní kasy chystá, neb za každého doma chovaného
ptáka je povinen daň odvésti, a to dle vzrůstu tohoto ptáka… revizi provádí osobně
pokladní úřadu tohoto…
- dále obecní rada oznamuje, že ti, kterým psi a podobná verbež domácí po návsi
poběhává, pokuty do obecní pokladny nositi budou, neb zdraví a majetek občanů všech
je ohrožováno…
- dále – kdo na hřbitově volný čas tráviti bude a květiny z hrobů odnášeti míní, bude
sám okolí všech hrobů udržovat a květiny ostatní zalévat…
- ten, kdo do ranních hodin bude hospodského ve zdejší hospodě držet, nucen pak při
údržbě budovy této pracovati a hospodskou ve stavu potřebném udržovati…
- ten, kdo účastnit obecních oslav a radovánek se nemíní, povinen jest každému
zúčastněnému závdavek pro povznesení nálady nabídnouti…
.....tolik usnesení rady obecní....berte jej na vědomí s tím, že kdo jej neuposlechne, bude
exekutívně potrestán....
Dobrou vůli může každá hospodyně i hospodář projeviti, když dne tohoto přítomnému
zástupu občanů dobrý truňk, teplou uzeninu čí koblihu poskytne, aby tak finančního
radu skrytého mezi přítomnými uctil.
J.D., 1997

Příští číslo vychází 25. února 2006.
Vlastní příspěvky předejte prosím nejpozději do 22. února 2006 p. Marii Martinkové na
poště nebo do kanceláře OÚ.
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz

Vychází v nákladu 150 výtisků.
Každý výtisk zdarma. Toto číslo vyšlo 7. února 2006.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neoznačené příspěvky vyjadřují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

