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5. zasedání zastupitelstva obee konanólro ďne 29" pnmsfuee }ffi}ffi

Zastupitelstvo obce Byst ice

chvaluiq:

1 Ově ovatele zápisu a zapisovatelku.

2. Program 5. zasedrání obecniho zastupitelstva.

3" Finanční dar ve \d/ši 7 000 Kč Knihovně Václava Čtvrtka JiČÍn a pověfuje starostku

oboe k podpisu této darovací smloury.

4. Finanční dar ve \fljrši 1 500 Kč českému vazu včela ťr Libáň na Činnost spolku a

pově uje starostku obce k podpisu této darovací smlouvy.

5" Rozpočet na rok 202l v paragrafovém členění p íjm a v'dajri, p íjmy Činí 6 43t 360

Kč, v,daje činí 6 43l 360 Kč a financování činí 0 Kč. RoryoČet je sestaven jako

vyrovnan}. Zéwazrt mukazatelem rozpočtu je paragraf"

6. Finanění dar ve v ši 9 450 Kč ZŠ goOtaka a Pampelišky, o.p"s. a pověfuje starostku

obce k podpisu této darovací smlouvy"

7. St ednědob v &led rozpočtuna roky 2022 -2024.

8. Uzaťení dohod o provedení prace se zastupitelkou Hanou Lejskovou a lvanou

Kobrovou na administrativní prace na rok 202l.

9. znršení Na ízení obce Byst ice č. Il20I4 o provozu tržiště.

l0" Na ízení ě. ll202l o zilkazupodomního a poch zkového prodeje na rizemí obce.

11.V běr zfrotovitele na akci: ,,Bystice * infrastnrktura pro 11 R.D.: SO 100 -

komunikace" a to íirmu Ing. Gorazd Šváb "r.o. za dohodnutou cenu 998 768,20 KČ

včetně DPH a pověfuje starostku k podpisutéto smlouvy o dílo.

12.Rozpočtovéopat eni č. 13 narok2020"
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ZwplsovateX: Miehaetra Tgurková

ově ovatel: Ivana kobrová
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Starostka; Martima álot,á Vlková

p ílohe č" tr: prezenční iistirta

Pfitoh_e č . Z: }oTávrh rozpočtu na rok 2#Z

P íÍoha č, 3: Seí:válen;r rozpCIčet na nok ?02 1

P ítroh a č, 4: Návrh st eďrrěďobóho vyhledu ro,rup čtu 2ffi2T *- 2ffiZ4

Pfftroha č" 5; Sehváleny st eďněďoby v ,hneď rozpočtrr 202? * 2024

P íloha č. 6 - Na ízení obce č. l?al4 o provozu tržiště trrŽNÍ ŘÁP)

P íloha é" 7 - Na izení obce č. Il2021 a zákanlpodomního a pochrizkového prodeje na rizemí

obee

P íloha č" 8: Rozpočtové opat ení č, 13 na rok 2020
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