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2. zasedénízastupitelstva obce konaného dne23. května 2019

Zastupitelstvo obce Byst ice
Schvaluie:

1. Ově

ovatele zápisu a zapisovatelku.

2.

Program 2. zasedání obecního zastupitelstva.

3.

smlour,rr

o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti ve ejnou linkovou

dopravou ve vyši 10 390 Kč a pově uje starostku obce k podpisu této smlouvy.

4.

Íinančnídar ve qfši 45 000 Kč SDH Byst ice na činnost sboru a pově uje starostku
obce k podpisu této darovací smlouvy.

5. celoročníhospodaŤení obce a závéreěn;f čet obce za rok 2018 včetně zprávy
kontrolora o q sledku p ezkoumání hospoda ení obce zarok2018, atobezv; hrad.
6. Účetnízávěrku

obce Byst ice za rok 2018 a p evod hospodá ského q sledku ve q ši
2 753 605,39 Kč z ričtu 431 - V sledek hospoda. ení ve schvalovacím izeni na učet
432 * Vysledek hospoda ení p edchazejícíchričetníchobdobí.

7.

Účetní závěrku MŠByst iae za rok 2018 a p evod hospodá ského vysledku ve vyši
15 003,03 Kč z ričtu 43I - V; sledek hospoda ení ve schvalovacím Ťízenínaučet 432
- V;ísledek hospoda ení p edchazejícíchričetníchobdobí.

B.

podánížádosti o dotaci na dopravní automobil pro SDH Bysti'ice

9.

schvalLrie zadání v;i,běrového (ízenílla stavbu ,.P,ístavba kr"lželny k ob.iekttr občanské
vybavenosti Byst ice čp. l l l",

l0. prode.i pozemku č. 850/15 v k.úr. Byst ice o vynrě e 866 m2 XXXXXXXXXI
kupní cenu 299 Kč za l m2 a pově,uie starostku obce k podpisu této kupní smlouvy.

,z_a

11.prode.i pozenrkuč.850/4 vk.úr. Byst ice o vyrlrě e 890 m2 XXXXXXXX za kupní
cenu 299 Kč za 1 rn2 a pově u.ie starostku obce k podpisu této kupní smlouvy.
12. zastayení zánrěrr"r prodeje pozenrkťr p.č. 850/12 a 850/13 v k.ťr. Byst ice.

l3. práce dle objednávky na hasičskou zbrojriici.
14. rozpočtovéopat erri

č.7 na rok 20l9.
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l5. provederlí rozpočtovélroopatr",ení starostky obce č. 3 až 6

rra základě delegování pravt,ltttoci

starosty o provádění rozpočtovych opat ení.
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Ově ovatel: Hana Lejsková

Starostka
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p ílolra č. l: prezerrčnílistirra
P íloha č.2: Návrh závěrečnéhclťtčtLtob<.:e za rok 20l8
P ílolra č. 3: Schválery závěrečny ťrčetobce za r.ol< 2018
Pt'ílolra č. 4: Protokol o schválení četrrízávěrky obce Byst,ice za rok 2018
P,ílolra č. 5: Protokol o schválení ťrčetnízávěrky MŠBystr'ice za rok 20l8
Pr'íloha č. 6: Rozpočtovéopati,errí č. 3 na rok 2019
,ílolra č, 7: Rozpočtové
I)
opati'"errí č. 4 na rol< 2019
Pi,íloha č. 8: Ittlzpočtové opat ení č. 5 r-ra rok 2019
Príl<ll-ra č. 9: Ilozpclčlor,éopatrení č. 6 rra rok 2019

Pi,íloha č. l0: Roz,počtovéopattYení č. 7 na rok 20l9
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