
 

 

               

 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva 

    Obce Bystrá nad Jizerou 

Konaného v KD             konaného v KD 20.09.2022 v 19.00  
 

 

Místo konání : KD – restaurace 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Bystrá n/Jiz bylo zahájeno v 19.10 hodin starostou obce Lukášem 

Nesvadbou. 

 

Přítomni:      Lukáš Nesvadba                                     

                    Petr Kučera                   

                    Iva Rosenbergová 

                    Miroslav Mňuk                   

                    Miroslava Koldovská                    

 

                     

 

Určení ověřovatele a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu  p. P. Šírovou a p. Z.Šíra 

a zapisovatele I. Rosenbergovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním 

dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz určuje ověřovateli zápisu  P.Šírovou a  Z,Šíra 

      A I. Rosenbergovou zapisovatelem. 

Výsledek hlasování: Pro – 5  Proti 0  Zdrželi  se 0 

Usnesení č. 1/09/22 bylo schváleno. 

 
 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední 

desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající 

možnost vyjádřit se přítomným. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Program:      Vodovodní přípojka 

                      Dotace mikroregionu   

                     Rozpočtová změna č.2                                       

                          Diskuze                                   

Usnesení č. 2/09/22 bylo Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schválilo tento program  

Výsledek hlasování: Pro – 5  Proti 0  Zdrželi  se 0 

schváleno            

 



 

Bod I – Vodovodní přípojka 

Starosta předložil ke schválení žádost o vodovodní přípojku na pozemek 139/3 a 139/2. Jelikož tato 
žádost o připojení vodovodní přípojky by byla pouze na parcelu, se tato žádost zamítá. Obec povoluje 
přípojky pouze k rodinným domům, ke kterým je projekt a stavební dokumentace a započatá 
realizace RD. Není možno předem zjistit přibližný odběr vody na parcely, i když jsou určeny 
k výstavbě.  Na základě projektu je možno zjistit přibližný odběr vody a určit jestli obecní vodovod na 
to má ještě kapacitu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz neschválilo vodovodní přípojky 

Výsledek hlasování:Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 3/09/22 nebylo schváleno. 

Bod II – Dotace mikroregionu 

      Starosta předložil ke schválení  žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotace) z rozpočtu 
obce. Částka 5 175,-Kč bude poskytnuta mikroregionu na obnovu informačních tabulí 
v mikroregionu. 
Účelem dotace je spoluúčast na projektu „ Zvýšení kvality života v obcích Mikroregionu Pojizeří“ 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schválilo dotaci mikroregionu Pojizeří 

Výsledek hlasování:Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 4/09/22 bylo schváleno  

Bod III Rozpočtová změna č.2 

          Starosta předložil ke schválení rozpočtovou změnu č.2. Jedná se o dotaci na volby. Do 

příjmů na položku 4111 ÚZ 98187 se započítává 32.000,-Kč a do výdajů na paragraf 6115 ÚZ 

98187 také 32.000,-Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schválilo Rozpočtovou změnu č.2 

Výsledek hlasování:Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 5/09/22 bylo schváleno 

Bod  IV  - Diskuze 

Připomínky:  silnice Háje n/Jiz – Jilemnice 
                         Cesta pod Hůrou 
                         volby 
            19.35 starosta ukončil veřejné zasedání  

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
 
Zápis byl vyhotoven dne:26.6.2022 

Zapisovatel   …………………………… dne …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé: …………………………… dne ……………………………………… 
 
                      
                    ………………………… dne  ……………………………………… 
 
 



Starosta:    ……………………………. dne ………………………………………… 

 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz určuje ověřovateli zápisu  P.Šírovou a  Z,Šíra 

      A I. Rosenbergovou zapisovatelem. 

Výsledek hlasování: Pro – 5  Proti 0  Zdrželi  se 0 

Usnesení č. 1/09/22 bylo schváleno. 

                                  

Usnesení č. 2/09/22 bylo Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schválilo tento program  

Výsledek hlasování: Pro – 5  Proti 0  Zdrželi  se 0 

Usnesení č.2/09/22 bylo schváleno            

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz neschválilo vodovodní přípojky 

Výsledek hlasování:Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 3/09/22 nebylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schválilo dotaci mikroregionu Pojizeří 

Výsledek hlasování:Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 4/09/22 bylo schváleno  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schválilo Rozpočtovou změnu č.2 

Výsledek hlasování:Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 5/09/22 bylo schváleno 

 

 

Starosta………………………. 

Místostarosta………………. 

 

 

 


