Květen 2006
Milí čtenáři,
Přísloví praví, že boží mlýny melou pomalu, ale spravedlivě. Po jisté době vždy bezpečně
vyhodnotí vše dobré i špatné, co v životě děláme. Čas od času se do role těchto mlýnů mohou
vžít i obyčejní občané.
Jeden z těchto okamžiků nastane i počátkem příštího měsíce. Všichni plnoletí občané totiž
budou moci vyhodnotit práci našich zákonodárců a dále je v jejich práci podpořit nebo
naopak z těchto zákonodárců vytvořit nové nezaměstnané. Rozhodnout se pro jednu z misek
na pomyslných vahách nebude pro tyto občany vůbec snadné. Budou mít totiž za sebou období
intenzivní prezentace světlých zítřků a zázraků všeho druhu.
Snad se však v této skrumáži nakonec vyznají a učiní to nejsprávnější rozhodnutí – rozhodnutí
řízené vlastním rozumem.


Z jednání obecního zastupitelstva
Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 19. dubna 2006
ve 20 hodin v kanceláři OÚ.
Přítomni: p. Dusílek J., Mach J., Přibyl J., Martinková M., Ševc L., Dusílek M., Tomáš
J. .
Omluveni: Šubrt V., Francová D.
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. Tomáše a p. Přibyla.
1) Starosta přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez připomínek a ověřen podpisy.
2) V bodu různé záležitosti bylo projednáno:
-

-

Starosta informoval o vypracování majetkové a provozní evidence vodovodu a
kanalizace.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo popředběžném vyvěšení závěrečný účet
hospodaření obce Bystré za rok 2005.
Zastupitelstvo projednalo, přijalo opatření k včasnému vyvěšování závěrečného
účtu a schválilo provedený audit hospodaření obce Bystré za rok 2005.
Starosta podal informaci o harmonogramu voleb do Polsanecké sněmovny
Parlamentu ČR konaných 2. – 3. června 2006.
Zatupitelstvo schválilo příspěvek obce k zajištění provozu cyklobusů ve výši
3 500,- Kč.
Starosta informoval o provedeném zaměření chodníku a kanalizačního a
vodovodního potrubí a další potřebě zaměření sport. hřiště a příjezdové cesty
v chatové oblasti horní Doly.
Dále informoval o sběru nebezpečného odpadu, který se uskuteční 20. května
2006 od 13,35 do 14 hodin.
Zastupitelstvo projendlao postup prací při opravě skladové haly
Starosta informoval o prováděné opravě budov v obci – autobusové zastávky,
hasičské zbrojnice, márnice a obruby u kostela.
Zastupitelstvo projednalo možnost přestavby sprchových koutů v šatnách
místního koupaliště.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 19. 4. 2006:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) závěrečný účet hospodaření obce Bystré za rok 2005.
b) provedený audit hospodaření obce za rok 2005.
c) poskytnutí příspěvku obce na zajištění provozu cyklobusů ve výši 3 500,- Kč.
Pro přijetí: 7 členů Proti: nikdo Zdržel se: nikdo


Co nás čeká?

7. května

13. května

14. května

26. – 28. května
2. – 3. června

Tradiční setkání důchodců
v místním hostinci. Začátek
ve 14 hodin.
Okrsková soutěž
v požárním sportu
dospělých v Ohnišově.
Okresní kolo celoroční
činnosti dorostu
v Kvasinách.
Okresní kolo hry Plamen
Mladých hasičů - Jílovice
Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky.



Společenský kalendář

Květen
1. května
3. května

10. května
13. května
15. května

Olga Čtvrtečková
Věra Francová
Petr Hejzlar
Mitchel Scheepers
Blanka Štěpánová
Martina Němcová
Jitka Dusílková
Marie Šubrtová
Tereza Přibylová
Naděžda Jiránková

16. května
17. května
21. května

24. května
25. května
27. května
28. května
29. května
31. května

Elina Scheepers
Radim Světlík
Jana Zámečníková
Jaroslav Kaválek
Jiří Balcar
Josef Světlík
Vratislav Světlík
Jaroslav Macek
Romana Povolná
Ivana Přibylová
Lenka Jiránková
Josef Mach ml.
Jaromír Světlík
Zdeněk Martínek
František Macek



Volby do Poslanecké sněmovny
-

volby se konají 2. – 3. června 2006
k zajištění voleb byla jmenována šestičlenná volební komise
volební místností bude místnost SPOZ v budově bývalé školy.

ČSČK upozorňuje
Místní organizace ČSČK upozorňuje, že nebude dále organizovat sběr starého ošacení.

Policie upozorňuje
Policie ČR upozorňuje občany na zvýšený výskyt krádeží páchaných podomními
obchodníky v poslední době. Dbejte, proto prosím na důkladné uzavírání Vašich
příbytků a nepouštějte neznámé obchodníky do svých domovů.




Příští číslo vychází 2. června 2006.
Vlastní příspěvky předejte prosím nejpozději do 31. května 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 6. května 2006.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neoznačené příspěvky vyjadřují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.


