Usnesení
č. 3 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo ve
společenském domě v Bystrém
dne 12. prosince 2018 od 19:30 hodin
_______________________________________________________________________
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Schvaluje
a) Rozpočet obce Bystré pro rok 2019 jako schodkový, kde jsou příjmy 4.785.200,- Kč, výdaje
9.475.761,- Kč, splátka úvěru 162.744,- Kč. Schodek je krytý zůstatkem na běžných účtech.
Závaznými ukazateli schváleného rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby.
b) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2023
c) Výběr zhotovitele výměny potrubí a armatur, včetně doplnění zařízení k hlášení poruch na čerpací
stanici vodovodu, a to firmu Voda cz. s.r.o., Hradec Králové
d) Dodatek smlouvy č. 952298 s firmou Marius Pedersen a.s.
e) Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu na prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 110 v souladu
se záměrem obce čj. Z 05/2018
f) Poskytnutí příspěvku Domácímu hospici Setkání o. p. s. ve výši 10.000,- Kč
g) Plán obnovy a rozvoje vodovodu a kanalizace s návrhem výše ukládané částky 25.000,-Kč ročně
h) Možnost podání žádosti o dotaci k podpoře provozu prodejny v Bystrém dle dotačního programu
19RRD10 ve výši uznatelných nákladů , maximálně však 8.000,-Kč za kalendářní měsíc.
2. Projednalo
a) Informaci o nabídkách firem k zajištění výměny potrubí a dalších komponentů v čerpací stanici
vodovodu
b) Zakoupení zametače na údržbu chodníků, zvláště v zimním období
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bere na vědomí
Zprávu o rozpočtovém opatření č. 28/2018
zprávu o plnění usnesení č. 2 – 2018-22
zprávu o došlé poště
zprávu o průběhu inventarizace
zprávu o prováděných pracích v obci
zprávu o kulturních akcích v obci

4. Ukládá
a) Starostovi obce, panu Leoši Ševcovi, zajistit výběr zametače vhodného pro obec
Bystré
b) Starostovi obce uzavřít smlouvu o zhotovení výměny potrubí a armatur, dle usnesení 3/1c, s firmou
Voda.cz, s. r. o., Hradec Králové
V Bystrém dne 12. 12. 2018
Starosta
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Josef Lukášek

