Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Bystré
konané dne 24. února 2021 od 19:30 hod v místnosti SPOZ č.p. 88
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Čtení a kontrola plnění úkolů daných usnesením č. 24 -2018-2022 ze dne 9. 12. 2020
4. Došlá pošta
5. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
6. Informace o průběhu prací na akci ZSDVOB – výsledek kolaudace, další postupy a práce.
7. Projednání žádosti o dotaci na rok 2021 pro ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS o.p.s, Dobřany ve výši 108.000,-Kč
na provozování ZŠ včetně schválení podmínek o poskytnutí dotace dle VPS.
8. Projednání žádosti o dotaci na rok 2021 pro ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS o.p.s, Dobřany ve výši 80.000,-Kč
na provozování MŠ včetně schválení podmínek o poskytnutí dotace dle VPS..
9. Projednání zásad o poskytnutí dotace pro SDH na rok 2021 Bystré dle veřejnoprávní smlouvy ve výši
40.000,-Kč
10. Projednání zásad o poskytnutí dotace na podporu provozu místní prodejny smíšeného zboží na rok
2021 Bystré dle veřejnoprávní smlouvy ve výši 110.000,-Kč
11. Informace o provedených inventurách k 31. 12. 2020
12. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě q dohodu o
umístění stavby č.IV-12-2021465/VB/1 ke stavbě “Bystré, p. č. 106/1 – Úprava KNN, KNN“
13. Projednání žádosti o finanční příspěvek na provoz pečovatelské služby a Penzionu Bella České Meziříčí
na rok 2021
14. Projednání a schválení Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů včetně příloh fa Marius
Pedersen a.s.
15. Projednání žádosti o příspěvek na činnost Domova pro seniory Jitřenka Opočno.
16. Zprava o provedeném auditu – o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bystré za rok 2020 včetně
informace o přípravě účetní závěrky za rok 2020.
17. Práce v obci
18. Zpráva o odpadovém a lesním hospodářství a kultuře v obci
19. Různé, diskuze
20. Přijetí usnesení
21. Závěr

V Bystrém dne 17. 02. 2021
Leoš Ševc
starosta

