
 

 

               Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva 
    Obce Bystrá nad Jizerou 

Konaného v KD             konaného v KD 19.3.2019 v 19.00  
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Bystrá n/Jiz bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Lukášem 

Nesvadbou. 

 

Přítomni: Lukáš Nesvadba 

                Iva Rosenbergová 

                Miroslav Mňuk 

                Petr Kučera 

Omluvena M. Koldovská 

 
 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Zd. Šíra a p. J. Sasku. 

a zapisovatele Ivu Rosenbergovu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním 

dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz určuje ověřovateli zápisu Z. Šíra a J. Sasku. 

      A Ivu Rosenbergovu zapisovatelem. 

Výsledek hlasování: Pro - 4 Proti 0 Zdrželi  se 0 

Usnesení č. 1/03/19 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 občanům. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

                - smlouva o přenesené působnosti s městem Semily 

      - Změna územního plánu 

 - Smlouva o udržování dřevěného mostu 

 - Letní osvětlení 

- Diskuze 

 
Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/03/19 bylo schváleno. 
 
 

Bod I – smlouva o přenesené působnosti 

Starosta předložil návrh smluv s městem Semily. Tyto smlouvou přenáší některé 
působnosti  na město Semily. Jedná se:  

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o 
zrušení údaje o místu trvalého pobytu a  

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků 

 

  



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o přenesené 

působnosti s městem Semily 

Výsledek hlasování:Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 3/03/19 bylo schváleno. 

 

Bod II – změna územního plánu 

   Starosta předložil návrh č.1 Územního plánu Bystrá nad Jizerou. V souladu s ustanovením §54 

odst. 1 stavebního zákona. Žádné protinávrhy nebyly podány.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/jiz schvaluje vydání změny č.1 /zemního plánu Bystrá nad 

Jizerou 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/03/19 bylo schváleno. 
 

 

Bod III – smlouva o udržování dřevěného mostu 

       Starosta předložil návrh smlouvy o užívání a údržbě nemovitosti uzavřená podle 
ustanovení §1746 zákona č. 89/2015 Sb., občanského zákoníku., v platném znění. Smlouva 
se uzavírá s Muzeem Českého ráje v Turnově 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schvaluje smlouvu o údržbě a užívání nemovitosti .  

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/03/19 bylo schváleno. 

 

Bod IV – Letní osvětlení 

Starosta předložil návrh aby se v období 20.5.2019 – 20.7.2019 nerozsvěcelo veřejné osvětlení 

v obci. Jako důvod uvedl, že v tomto období jsou tzv. nejdelší dny v roce. Nebyly vzneseny 

protinávrhy 

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schvaluje nesvícení veřejného osvětlení v období 20.5 -

20.7.2019 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6/03/19 bylo schváleno. 

 

Bod V – Darovací smlouva 

Starosta předložil návrh na darovací smlouvu na 98 654,-kč od p. Trávníčka 

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schvaluje darovací smlouvu. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/03/19 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod VI – změna sídla mikroregionu 

        Starosta předložil návrh na změnu sídla mikroregionu Pojizeří. Z Benešova u 
Semil do Košťálova 

 

 Návrh usnesení:                                                                                                                

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a 

Dodatek Stanov Mikroregionu Pojizeří, jejichž obsahem je změna sídla svazku 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8/03/19 bylo schváleno. 

 

Starosta informoval občany o brigádě 30.3 – úklid hřbitova a okolí 

Dřevosochání se koná 25.52019               

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.35 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
 

 

 
Zápis byl vyhotoven dne:28.03.2019 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz určuje ověřovateli zápisu Z. Šíra a J. Sasku. 

      A Ivu Rosenbergovu zapisovatelem. 

Výsledek hlasování: Pro - 4 Proti 0 Zdrželi  se 0 

Usnesení č. 1/03/19 bylo schváleno. 
       

      Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

                - smlouva o přenesené působnosti s městem Semily 

      - Změna územního plánu 

 - Smlouva o udržování dřevěného mostu 

 - Letní osvětlení 

 - Rozpočtová změna 

 - Diskuze 
Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/03/19 bylo schváleno. 
 

     Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o přenesené 

působnosti s městem Semily 

Výsledek hlasování:Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 3/03/19 bylo schváleno. 

     Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/jiz schvaluje vydání změny č.1 /zemního plánu Bystrá nad 

Jizerou 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/03/19 bylo schváleno. 

 

     Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schvaluje smlouvu o údržbě a užívání nemovitosti .  

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/03/19 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schvaluje nesvícení veřejného osvětlení v období 20.5 -

20.7.2019 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6/03/19 bylo schváleno. 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bystrá n/Jiz schvaluje darovací smlouvu. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/03/19 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení:                                                                                                                

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a 

Dodatek Stanov Mikroregionu Pojizeří, jejichž obsahem je změna sídla svazku. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8/03/19 bylo schváleno. 

 

 
Starosta: …………………. 
 
 



Místostarostka:…………………… 

 
 

 

 


