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5. zasedfunizastupitelstva obce konaného ďne27. prosince 2019
Zasfupitelstvo obce Byst ice
Schvaluie:

1. Ově

2.

ovatele zápisu a zapisovatelku.

Program 5. zasedaní obecního zastupitelstva,

3. Finančnídar ve \ďši 7

000

Kč Knihovně Václava čtvrtka Jičína pově

uje starostku

obce k podpisu této darovací smlouvy.

4.Finančnídarve\rjlši1500KččeskémusvazuvčelariLibáňnačinnostspolkua
pově uje starostku obce k podpisu této darovací smlouvy,

5. Finančnídar ve

\.j/ši 5 000

Kč mysliveckému

sdruŽení ParuŽek na Činnost spolku a

pově uje starostku obce k podpisu této darovací smlouvy,

6.

.

7

432 300
Rozpočet na rok 2020 v paragrafovém členěníp íjmri a vydajri, p íjmy čini 6
jako
Kč, v daje činí6 432 300 Kč a financování činí0 KČ. RozpoČet je sestavon
vyrovnan . Závamymukazatelem rozpočtu je paragraf,
St ednědob ťhled rozpočtu na ro!<y 202I

-

2023,

dohod o provedení pníce se zastupitelkou Hanou Lejskovou a Ivanou
Kobrovou na administrativní práce narok2020,
g, Obecně závaznou vyhlášku č. llZ0l9 o místnímpoplatku za píoyoz systému
shromažďování, sběru, p epravy, t ídění,využivénia odstraňování komunálních
odpad .

8.

IJzavŤent

10.

obecně závazrlouvyhlášku ě.2l20l9 o místnímpoplatku ze psri.

1

1.

1'o a to
běr zhotovitele na akci: ,,P ístavba a stavební irpravy objektu Byst ice ČP. 11
firmu STAVING, spol. s r.o. za dohodnutou cenu II a37 50I,34 KČ vČetně DPH a

V

pově uje starostku k podpisu této smlouvy.
12.

Rozpočtovéopat ení ě. 12 narok 2019.

,ch Írprav v obci BYst ice.
I3.podánížádosti o provedení komplexních pozemkov

It{eschvaluie:

}

),
..y

Bere na vědomí:
l

.

provedení 1 1. rozpočtovéhoopat ení starostlcy obce na základě delegovaní pravomoci starostv
o prováděrrí

ro4očtov}ch opat ení.

Zapisovatel: Michaela Tourková

Starostka: Martina Sálová Vlková
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P íloha č. 1: Prezenčnílistina
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P íloha č. 2: Náwh rozpočtu narok2a2a
P íloha č. 3: Schváleny rozpoěet narok2020

P íloha č. 4: Návrh st ednědobého v ,hledurozpočtu 202I - 2023
P íloha č. 5: Schválen st ednědob

v

hled rozpočtu 2021

-2023

P íloha č. 6: Obecně závantá vyhláška č. Il20I9 o místním poplatku za píoyoz systému
shromaždbvrání, sběru,píepravy, t ídění,vwživáni a odstraňováníkomunálních odpad
P íloha č. 7: Obecné závaznávyhláška ě.212019 o místnímpoplatku ze psri
P íloha č. 8: Rozpočtovéopat ení č. 11

na rok 2019

P iloha č. 9: Ro7počtovéopat ení ě, 12 na rok 2019
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