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6. zasedéní zastupitelstva obce konaného dne 2 3. listopadu 201 7

Zastupitelstvo obce Bystřice
Schvaluie:

1.

Ověřovatele zápisu a zapisovatelku.

2.

Program 6. zasedáni obecního zastupitelstva.

3.

Zástlpce obce na valnou hromadu VOS Jičín,a.s. paní Martinu Sálovou Vlkovou.

4.

Prodej pozemku ó. 1129136 v k.ú. Bystřice o výměře 19 m2 manželůmEderovým za
kupní cenu 5 681 Kč a pověřuje starostku obce k podpisu této kupní smlouvy,

5.

Záměr prodeje pozemku p.č. 102'7/10 v k:ú. Bystřice ovýméíe24m2.

6.

Prodej pozemku ó. 102218 v k.ú. Bystřice o výměře i93 m2 manželůmRieplovým za
kupní cenu 7 720 Kě a pověřuje starostku obce k podpisu této kupní smlouvy.

7. Delegováni pravomoci

starostky obce o provádění rozpočtoých opatření do v,ýše
příjmů
50 000 Kč na straně
a do výše 50 000 Kč na straně výdajů a dle stanovených
podmínek uvedených v zápisu.

8.

Rozpočtovéopatření č.9 narok2017.

9.

stanor,uje sr4im neuvolněným členůmza výkon fimkce odměny
v následuiicich částkách:

za

měsic

. Starosta:
20 000 Kč
. Místostarosta: 15 000 Kč
o Předseda výboru: 2 459 Kč
o Členvýboru: 2049Kč

Odměna bude poskltována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka
na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne
složeníslibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskltovrána ode dne zvolení do příslušnéfuŇce.
10. Záměr prodeje pozemku p.č. 136/10 v k.ú. Bystřice o
1,

Námitku č. 1 k územnímu plánu Bystřice.

12.

Námitku č. 2 k územnímuplánu Bystřice.

13.

Námitku č. 3 k územnímuplánu Bystřice,

1

výměře 5 m2.

14.Územni plán obce Bystřice.
15.

Smlouvu o uzavŤení budoucí smlour.y o připojení odběmého elektrického zařízení
k distribuění soustavě a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.

Neschvaluie:

Bere na vědomi:

1. provedení rozpočtovéhoopatření starosty obce č. 7 a 8 na zikladé delegování
pravomoci starosty o provádění rozpočtoqich opatření.

Zapisovatel: Michaela Tourková

Ov éřo vatel : Miro

sla_v)ýíák,
/\,/\

h)/

Starostka:, Martina Sálová Vlková

U4,1

Příloha č, 1 : Prezenčnílistina
Příloha č. 2: Zámér prodďle pozemku p.č, 1021 l10 v k.ú. Bystřice
Příloha č. 3: Záměr prodeje pozemku p.č. 136/10 v k.ú, Bysťice
Příloha č. 4: RozpočtovéopatŤení č. 9 na rok 2017
Příloha č. 5: Vyhláška k lrydání územního plánu
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