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3. zasedémi zastupitelstva obce konaného dne 28. ěervna 2018

Zastupitels§o obce Bystřice
Schvaluie:

1

.

2.

Ověřovatele zápisu a zapisovatelku.
Program 3. zasedání obecního zastupitelstva.

3. celoročníhospodaření obce a

záyérečnýúčetobce za rok 2017 včetně zprávy
kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, ato bez výhtad.

4.

účetnízávěrku obce Bystřice za rok 2017 a převod hospodářského výsledku ve výši
2 I42 'I91 Kč z účtu431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeni na ilóet 432
- Výsledek hospodaření předchiázejících účetnichobdobí.

5.

účetnízávěrku MŠBystŤice za rok 2017 a převod hospodriřského výsledku ve l^ýši
83 205,38 Kč z účtu431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeni na úéet432
- Výsledek hospodaření předcházejících účetníchobdobí.

6.

revokuje bod z minulé schůze OZ -jedná se o schválení prodeje pozemku p.č. 850/10
o výměře 988 m2 a p.č, 850/17 o výměře 20 m2 manželům Reichovým z důvodu
ustoupení od záměru koupě těchto pozemků.

7.

sedmičlenné zastupitelstvo obce pro příštívolební období zastupitelstva 2018 -2022.

8. přijetí dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 1 200 000 Kč na akci

,,Novostavba
hasiěské zbrojnice na pozemcích č. 1028/I,1162, 100/1 a st. 108 v katastrálním území
Bystfice", dále schvaluje l.,ýše uvedenou smloul.u č. 18POVU1-0132 o poskltnutí
dotace z dotačníhofondu Královéhradeckého kraje a pověřuj e starostku k podpisu této
smioulry.

9.

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ,,Novostavba hasiěské zbrojnice na pozemcích ě.
I028/I, 1162, 100/1 a st. 108 v katastrálním územíBystřice" a pověřuj e starostku
k podpisu tohoto dodatku.

10.

vnitřní směmici o zadávání veíejných zakázek malého rozsahu

11.

smloulu o uzavření budoucí smloulry o připojení odběmého elektrického zařízení
k distribučni soustavě do napěťovó hladiny 0,4 kV Gr$ s firmou ČEZ Disnibuce, a.s.
a pověřuje starostku k podpisu této smloury.

12.

smloulu o zíizeni věcného břemene služebnosti č. IE-12-200556 2NB/01, Y ažice,
rekonstrukce sítě NN-kNN, AES a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouly.

13.

finančnídar ve výši 30 000 Kč SDH Bystřice na činnost sboru a pověřuje starostku
obce k podpisu této darovaci smlouvy.

14. real'izaci obecního bezdrátového
15.

o

roálasu pro Vťice.

o zřizeni

věcného břemene číslo6DHM180022 a
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy

smloulrr

budoucí smlouvě

16, rozpočtové opaření č. 4 na

rok 2018.

Neschvaluie:

Bere na vědomi:

2.

provedení rozpočtovéhoopaření starosty obce č. 3
starostky o provádění rozpočtoqých opaťení.

na základě delegovárrí pravomoci

Zapisovatel: Michaela Tourková

J^o"d,á7áJq

ověřovatel:

l /1_1
\--4 ,,I
(l

Starosůa: Martina Sálová Vlkoř{í

l

,oBEcBY§ilňIcE
BYsTŘícE

l t t. 507 23

Libáň

Mob, 6()6 22l 8l4. ď)2 7l5 552
c-miiil: ou.by§lrice(0 §cZnam.cz
lčo (xp?l42l,. č,ú.l | óz348.1f§68ff)

příloha č. l: prezenčnílistina
Příloha č. 2: Návrh závěrečného účtuobce za rok 2017
Příloha č. 3: Schváený závěreěný účetobce za rok 2017
Příloha č. 4: Protokol o schválení účetnízávěrky obce Bystřice za rok 2077
Příloha č. 5: Protokol o schválení účetnízávěrky MŠBysřice za rok2017
Příloha č. 6: Smlouva o poskytnutí dotace z dotačníhofondu Královéhradeckého kaie
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Přiloha
Příloha
Příloha
Příloha

č. 7: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo s firmou

EMH stavebni CZ

s.t.o.
č. 8: Vnitřní směmice č,212018 o zadávini veřejných zakazek malého rozsahu
č. 9: Rozpoótové opatření č1 3

č. 10: Rozpočtovéopatření č. 4

