Milí tená i. Dostává se Vám do rukou kv tnové íslo našeho zpravodaje, které je op t trochu
ten í než ísla minulá. To však neznamená, že by v n m n co chybí (alespo v to doufáme).
M síc erven je tradi n m sícem hasi ských sout ží, z nichž jednu bude spolupo ádat i
místní SDH. M síc erven je také m sícem ukon ení školního roku. Na oslavu tohoto ukon ení
p ipravil kulturní výbor OÚ program pro všechny, kterých se to nejvíce týká, naše malé i
velké žá ky. Jedna akce však bude v tomto m síci zcela výjime ná. Jedná se o referendum
v n mž budou ob ané rozhodovat o tom zda celá naše republika vstoupí do EU i ne. Toto
rozhodnutí ovlivní nejen životy b žných ob an , ale i firem, spole enských organizací a obcí.
A již budete hlasovat ano i ne, nebo nebudete hlasovat v bec, rozhodujte odpov dn . Vše
totiž v tomto p ípad záleží jenom a jenom na Vás.

Zápis . 6 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 14. kv tna 2003
ve 20 hodin v kancelá i OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., Martinková M., Tomáš J., P ibyl J., Mach J., Dusílek M., Šubrt
V., Francová D., Ševc L. .
Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání

2) R zné záležitosti
Zasedání zahájil starosta p. Dusílek p ivítáním p ítomných a seznámením s programem
zasedání, který byl p ijat. Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Jmenoval
ov ovatele zápisu p. Tomáše a p. Francovou.
1) Starosta p e etl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez p ipomínek a ov en podpisy.
2) V bodu programu r zné záležitosti starosta podal informace:
- Informoval o uzav ení smlouvy o pracovním pom ru s paní Jitkou Svobodovou,
bytem Val p. 19, která bude v obci Bystré vykonávat funkci ú etní obce na ½
úvazku pracovní doby s datem nástupu 2. 5. 2003. V souvislosti se zm nou ú etní
je t eba provést zm nu podpisových vzor zástupc obce u bankovních ústav a
eské pošty.
- Informoval o pr b hu termín k zabezpe ení referenda o p istoupení eské
republiky k Evropské unii a ustavení okrskové komise.
- Seznámil zastupitelstvo s ukon ením generální opravy
- požárního vozidla AVIA. Pod kování len m SDH bude tlumo eno na
tvrtletním zasedání obecního zastupitelstva.
- Informoval o nástupu pracovníka p. Španiela, který v obci odpracuje 200 hodin
p i výkonu ve ejných prací.
- Informoval o po íta ovém zpracování internetových stránek obce.
- Dále informoval o uzav ení Ve ejnoprávní smlouvy o výkonu ásti p enesené
p sobnosti obce (p estupková agenda) s m stem Dobruška, uskute n né
kolaudaci bytu v budov p. 107, uskute n ném stavebním ízení elektrorozvod
a rozvod ve ejného osv tlení na nových stavebních parcelách a o provedené
oprav vodovodních rozvod v šatnách koupališt .
- Zastupitelstvo vyjád ilo nespokojenost s nedokon eným výb rem poplatku
vodného a rozhodlo, aby pro letošní rok byla odpo tem vodom r pov ena
samostatná osoba mimo správce vodovodu.
- Zastupitelstvo schválilo p ipojení na sí ve ejného vodovodu: rekrea ní objekt
p. Romana Knapce bytem Jungmannova 1404, Hradec Králové 2. Poplatek za
p ipojení iní 5000,- K , práce i materiál si zajistí žadatel ve vlastní režii.
- Zastupitelstvo projednalo stav zap j ování budovy šaten koupališt k po ádání
soukromých akcí ob an . Konstatovalo, že dosavadní úhrada za zap j ení
neposta uje k pokrytí režie z d vod navýšení ceny el. energie, údržby kuchyn
a údržby za ízení budovy a WC. Stanovilo nový tarif platby za zap j ení
za ízení jednorázov 400,- K pro ob any obce, 800,- K pro ostatní zájemce o
zap j ení.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 14. 5. 2003:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.
-

schvaluje

p ipojení rekrea ního objektu e. 22 pana Romana Knapce na sí ve ejného
vodovodu obce za úhradu 5000,- K poplatku za p ipojení a provedení prací ve
vlastní režii žadatele.

II.
-

stanovuje

výši poplatku za zap j ení budovy šaten koupališt k po ádání soukromých akcí
ob an :
400,- K pro ob any obce
800,- K pro ostatní zájemce
Ob anská sdružení obce budou poplatek hradit dle samostatné dohody.
Pro p ijetí: 9 len OZ

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

V SOUVISLOSTÍ SE ZM NOU FUNKCE Ú ETNÍ OBCE DOCHÁZÍ K NÁSLEDUJÍCÍ
ORGANIZA NÍ ZM N :
VÝPLATY VEŠKERÝCH ÁSTEK A P ÍJMY POPLATK SE PROVÁD JÍ POUZE
V Ú EDNÍCH HODINÁCH OBECNÍHO Ú ADU BYSTRÉ (ST EDA OD 16 DO 19
HODIN)

Jménem obecního zastupitelstva i jménem svým chci touto cestou pod kovat p.
Han Sv tlíkové za dlouholetou ob tavou práci ve funkcí ú etní obce a pop át
ji hodn dalších osobních a pracovních úsp ch .
Michal Dusílek
P edseda finan ního výboru
Obecní zastupitelstvo d kuje len m SDH Bystré Josefu Machovi ml. ,
Ji ímu Tomášovi st., Ji ímu Tomášovi ml. a dalším za provedenou
generální opravu požárního vozidla AVIA.

V minulých dnech byla zprovozn na internetová stránka naší obce. Na adrese
www.obecbystre.cz m žete najít základní informace o naší obci. Prozatím se jedná
skute n o základní
informace, které budou v budoucnu rozši ovány. Pokud tedy chcete p isp t jakoukoliv
informací, p ipomínkou i návrhem k podob stránky, kontaktujte prosím obecní ú ad.
Od 15. kv tna vstoupily v platnost i nové dv e – mailové adresy OU: ou@obecbystre.cz
a podatelna@obecbystre.cz

13. -14. ervna Referendum o vstupu R do Evropské
Unie
15. ervna
Oblastní kolo hry Mladých hasi
Plamen ve sportovním areálu „U
Koupališt “
29. ervna
„Rozlou ení se školou“ ve sportovním
areálu „U Koupališt “ od 14 hodin.

erven
3. ervna
4. ervna
5. ervna
9. ervna
10.
12.
14.
19.
23.

ervna
ervna
ervna
ervna
ervna

24. ervna
26. ervna
28. ervna
29. ervna
30. ervna

Zuzana Dušková
Zden k Mat j
Kate ina Zimová
Antonín Franc
Jan P ibyl
Michaela Toušková
Pavla Vaší ková
Antonín Ptá ek
Blanka Janebová
Jaroslav Duška
Nikola tvrte ková
Rosvita Šritrová
Samuel Hejzlar
Ji í Maisner
Kate ina tvrte ková
Ji í Tomáš
Marie Drašnarová
Veronika Krpatová

Up ímn d kujeme všem za d stojné rozlou ení s p. Miladou Kárníkovou, za slova út chy a
kv tinové dary na její poslední cest .
Adolf Kárník
manžel s rodinou

Divadelní spolek OB Bystré sehraje v sobotu 7. ervna 2003 v Deštném
v Orlických horách p edstavení „ Charleyova teta“ . P edstavení se uskute ní v rámci
esko – polského divadelního léta. Za átek p edstavení v 19.30. Vstupné zdarma.

Dne 15. ervna 2003 dochází k úprav autobusových jízdních
spole nosti Orlobus. Sledujte proto pe liv nov platné jízdní ády.

ád

Pošta v Bystrém nabízí 10 kg balení pracího prášku s aviváží a zm k ovadlem za cenu
280,- K . Prášek lze objednat na tel. ísle 494 665 120 v ú edních hodinách (8 – 9; 14 –
16). Prášek je možné po dohod i dovézt p ímo k Vám.
________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasi

Bystré v O. h. organizuje nábor šikovných chlapc a
dívek narozených v termínech:

31. srpna 1991 – 1. zá í 1993
1. zá í 1991 – 31. srpna 1997
do nov sestavovaných družstev Mladých hasi . Nabízíme aktivní využití
volného asu, dlouholetou tradici a zkušenosti v práci s mládeží, možnost
pravidelných výjezd k partnerským sbor m v N mecku a Polsku.

Pro bližší údaje nás kontaktujte na tel. ísle 606 561 071.

Na p íští íslo se m žete t šit 30. ervna 2003.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 21. ervna 2003 p. Marii Martinkové na
pošt .
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 25. kv tna 2003.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv.

