USNESENÍ
z 69. schůze Rady obce Bystřice konané dne 21. prosince 2021 ve 13:00 hod.
upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
1008/69/21
21.12.2021

Program 69. schůze Rady obce Bystřice konané dne 21.12.2021

(STAR)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
program 69. schůze Rady obce Bystřice konané dne 21.12.2021 dle pozměněného
návrhu
_________________________________________________________________________________________________________________________

1009/69/21
21.12.2021

Žádost o dar – Spolek pro Faunapark Frýdek-Místek

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, neposkytnutí peněžitého daru Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, Na
Příkopě 1221, 738 01 Frýdek- Místek, IČ 02900807
_________________________________________________________________________________
1010/69/21
21.12.2021

Navýšení odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Stanisława
(OF)
Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, na rok 2021

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ustanovením § 31 zákona, písmene a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, navýšení
odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Stanisława Hadyny s polským
jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, IČ
70942650, na rok 2021 dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________
1011/69/21
21.12.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice Sdružení obcí Jablunkovska

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí dotace Sdružení obcí Jablunkovska, Dukelská 144, 739 91
Jablunkov, IČ 65494636 na projekt „Vybavení hasičů SOJ při protipovodňových
zásazích“ ve výši 16 058 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Bystřice č. 33/2021 na výše uvedený projekt dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________

1

1012/69/21
21.12.2021

Poskytování individuálních dotací v roce 2022
Výzva k podávání individuálních dotací v roce 2022

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ust. § 10a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
1. poskytování individuálních dotací na podporu a rozvoj činnosti neziskových
subjektů (spolků, neziskových organizací, fyzických osob) formou individuálních
dotací na základě jejich žádostí, které jsou podmínkou a předpokladem pro získání
dotace. Formulář žádosti o dotaci musí obsahovat předepsané náležitosti dle zákona
a je zveřejněn na webových stránkách obce
2. výzvu k podávání individuálních žádostí o dotace na podporu a rozvoj činnosti
neziskových subjektů (spolků, neziskových organizací, fyzických osob) z rozpočtu
obce Bystřice na rok 2022 s termínem ukončení podávání žádostí 31.01.2022
_________________________________________________________________________________
1013/69/21
21.12.2021

Změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/2021

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 12/2021 ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
_________________________________________________________________________________
1014/69/21
21.12.2021

Ceník Technických služeb obce Bystřice platný od 1.1.2022

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Ceník Technických služeb obce Bystřice platný od 1.1.2022, dle předloženého
návrhu
_________________________________________________________________________________
1015/69/21
21.12.2021

Dohoda o nájmu – umístění reklamního zařízení

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Dohodu o nájmu č. 2021/085/VS/RBO, za účelem umístění reklamního
stojanu na pozemku parc.č. 5961 v k.ú. Bystřice nad Olší, s panem ………..,
………….., IČ 76040241, s účinností od 1.1.2022, za cenu 3 000,- Kč/rok bez DPH,
dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________
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1016/69/21
21.12.2021

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku ze dne 14.8.2014

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku ze dne 14.8.2014, spočívající v
prodloužení doby výpůjčky části pozemku parc.č. 1184/1 v k.ú. Bystřice nad Olší, na
dobu neurčitou, s Koordinátorem ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00
Ostrava, IČ 64613895, dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________
1017/69/21
21.12.2021

Ceník pro stanovení finančních úhrad souvisejících s pronájmy
majetku ve vlastnictví Obce Bystřice s účinností od 1.1.2022

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, ceník pro stanovení finančních úhrad souvisejících s pronájmy majetku ve
vlastnictví Obce Bystřice s účinností od 1.1.2022, dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________
1018/69/21
21.12.2021

Výpověď z nájmu bytu č. 3 v bytovém domě čp. 700

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu dle § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, zpětvzetí výpovědi pronajímatele z nájmu bytu č. 3 v bytovém domě
čp. 700 umístěného na pozemku parc.č. 1109 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Bystřice
nad Olší, nájemkyni paní …………………., bytem ……………………..
_________________________________________________________________________________
1019/69/21
21.12.2021

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační
přípojka

(VS)

Rada obce Bystřice
1. revokuje
usnesení č. 600/44/20 ze dne 13.10.2020, kterým bylo schváleno:
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření smlouvy ev. č. 2020/075/VS/JKL o zřízení služebností inženýrských sítí,
spočívající v právu umístění podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky
po pozemcích parc. č. 4538/1 a 4538/2, oba v k.ú. Bystřice nad Olší, s oprávněnými
z věcného břemene manžely ………………, trvale bytem ………….. a
……………., trvale bytem …………………….., a to dle předloženého
geometrického plánu, za jednorázovou úhradu ve výši 1 331,- Kč s DPH
2. schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření smlouvy ev.č. 2020/075/VS/JKL o zřízení služebností inženýrských sítí,
spočívající v právu umístění podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky
po pozemku parc.č. 4538/1 v k.ú. Bystřice nad Olší, s oprávněnými z věcného
břemene manžely ………………….. a ………………….., oba bytem
…………………….., a to dle předloženého geometrického plánu, dle předloženého
návrhu za jednorázovou úhradu ve výši 1 331,- Kč s DPH
_________________________________________________________________________________
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1020/69/21
21.12.2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu – kanalizační přípojka k RD č.p. 1120

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření smlouvy ev. č. 2021/083/VS/JKL o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a o
právu provést stavbu spočívající v právu vedení kanalizační přípojky po pozemku parc.
č. 4503 v k.ú. Bystřice nad Olší, s oprávněnou z věcného břemene paní
……………………….., bytem ……………., dle předloženého návrhu, za
jednorázovou úhradu dle platného ceníku obce Bystřice za inženýrské sítě
_________________________________________________________________________________
1021/69/21
21.12.2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu – kanalizační přípojka k RD č.p. 726

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření smlouvy ev. č. 2021/084/VS/JKL o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a o
právu provést stavbu spočívající v právu vedení kanalizační přípojky po pozemku parc.
č. 4503 v k.ú. Bystřice nad Olší, s oprávněným z věcného břemene panem
……………………, bytem ……………….., dle předloženého návrhu, za
jednorázovou úhradu dle platného ceníku obce Bystřice za inženýrské sítě
_________________________________________________________________________________
1022/69/21
21.12.2021

Záměr obce prodat část pozemku parc.č. 1061/47 v k.ú. Bystřice nad Olší

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr
prodeje části pozemku p. č. 1061/47 – orná půda o výměře max. 260 m2 (z celkové
výměry pozemku 487 m2) v k.ú. Bystřice nad Olší, ve vlastnictví obce, dle předloženého
návrhu
_________________________________________________________________________________
1023/69/21
21.12.2021

Smlouva o výpůjčce – pozemek parc.č. 1104/21 včetně budovy č.p. 1317

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je pozemek parc.č. 1104/21 v k.ú. Bystřice nad
Olší, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 1317, způsob využití
stavba občanského vybavení se Sociálními službami Bystřice, příspěvková organizace,
Bystřice č.p. 1317, Bystřice, IČ 11737646, dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________
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1024/69/21
21.12.2021

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 20.12.2019

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 20.12.2019, jejímž předmětem je úprava práv
a povinností příkazce a příkazníka vztahující se k budově č.p. 1317, s účinností od
1.1.2022, s Madestou group s.r.o., Dolní Líštná čp. 433, Třinec, IČ 47679646 a se
Sociálními službami Bystřice, příspěvková organizace, Bystřice č.p. 1317, Bystřice,
IČ 11737646, dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________
1025/69/21
21.12.2021

Změnový list ke smlouvám se společností SMOLO CZ s.r.o.

(VS)

Rada obce Bystřice
souhlasí
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, se změnovým listem ke smlouvě o dílo č. 2021/009/VS/SLy Svoz a likvidace
odpadu pro obec Bystřice a ke smlouvě č. 2021/010/VS/SLy o zřízení a provozování
sběrného dvora komunálního odpadu a další nakládání s tímto odpadem v obci Bystřice,
předloženým společností SMOLO CZ, s.r.o., IČ: 25355996, se sídlem: nám. Svobody
527, 739 61 Třinec, dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________
1026/69/21
21.12.2021

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 3.4.2019 s MAS
Jablunkovsko, z.s. na zajištění výkonu funkce „specialisty na výměnu
kotlů a informační podpory majitelům domů“

(VYST)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 3.4.2019 s MAS Jablunkovsko, z. s.
na zajištění výkonu funkce „specialisty na výměnu kotlů a informační podpory
majitelům domů“ v souvislosti s poskytnutím podpory v rámci programu na podporu
výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších
adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích
Moravskoslezského kraje v rámci Výzvy č. 1/2019, kterou vyhlásilo Ministerstvo
životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR)
_________________________________________________________________________________
1027/69/21
21.12.2021

Výsledek výběrového řízení na zhotovení stavby „Obnova podlah
v tělocvičnách ZŠ Bystřice č.p. 848“

(VYST)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Bystřice č. 1/2020 ze
dne 11.2.2020
1. Pořadí nabídek v rámci zakázky malého rozsahu „Obnova podlah v tělocvičnách ZŠ
Bystřice č.p. 848“
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Pořadí firem podle základního hodnotícího kritéria – nejvýhodnější nabídky - nejnižší
nabídkové ceny:
Pořadí

Účastník zadávacího
řízení

Sídlo

1.

DOR-SPORT s.r.o.

č.p. 247, 739 36 Bruzovice

2.

ROTN, spol. s.r.o.

8. pěšího pluku 2380, 738 01
Frýdek-Místek

2. Uzavření smlouvy o dílo na stavbu: „Obnova podlah v tělocvičnách ZŠ Bystřice č.p.
848“ s dodavatelem DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice, IČO:
60774151 s nabídkovou cenou: 4.315.655,54 Kč bez DPH, za předpokladu, že
dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo
zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy
1028/69/21
21.12.2021

Smlouva o podmínkách poskytování právní pomoci

(TAJ)

Rada obce Bystřice
v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
Vnitřní směrnicí č. 1/2020 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
obce Bystřice
1. s c h v a l u j e
odůvodnění použití čl. 4 odstavce e) Vnitřní směrnicí č. 1/2020 Směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Bystřice k přímému zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „ Poskytování právní pomoci obci Bystřice“
2. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o podmínkách poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláři
Hajduk & Partners s.r.o., se sídlem v Třinci, nám. Svobody 527, 739 61, IČ:
27812120 dle předloženého návrhu
1029/69/21
21.12.2021

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace obce Základní a mateřská škola Bystřice 848,
okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace

(STAR)

Rada obce Bystřice
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,
v platném znění, a v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním středním vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném
znění
1. b e r e n a v ě d o m í
prohlášení Mgr. Jana Čechury o ukončení pracovního poměru vedoucího
zaměstnance ředitele Základní a mateřské školy Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, ke dni 31.7.2022
2. v y h l a š u j e
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace obce Základní a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
6

3. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, náležitosti vyhlášení konkursního řízení na funkci
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace obce Základní a mateřská škola Bystřice
848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu
4. p o v ě ř u j e
v souladu s ust. § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Marcelu
Cechlovou funkcí tajemnice komise konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace obce Základní a mateřská škola Bystřice
848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace
5. u k l á d á
v souladu s ust. § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, tajemnici komise
konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace obce Základní a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, organizačně a administrativně zabezpečit jednání
konkursní komise
1030/69/21
21.12.2021

Navýšení cen vstupného ZŠ a MŠ Bystřice 848 – haly, sauna, squash

(STAR)

Rada obce Bystřice
schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
navýšení cen vstupného od 1.1.2022 v halách, sauně a squashi nacházejících se
v prostorách ZŠ Bystřice 848 dle předloženého návrhu
1031/69/21
21.12.2021

Stanovení výše platu dle nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
(STAR)
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. FrýdekMístek
Rada obce Bystřice
schvaluje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění, a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě, v platném znění, výši platu řediteli příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice
366, okr. Frýdek-Místek, Mgr. Bogdanu Sikorovi s účinností od 01.01.2022 dle
předloženého návrhu
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1032/69/21
21.12.2021

Stanovení platu vedoucí příspěvkové organizace Místní knihovna
Bystřice

(STAR)

Rada obce Bystřice
stanovuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, plat a jeho složky paní PhDr. Halině Paciorkové, nar.
6.9.1962, bytem Český Těšín, Dlouhá 8, vedoucí příspěvkové organizace Místní
knihovna Bystřice v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 1.1.2022, dle předloženého
návrhu
1033/69/21
21.12.2021

Stanovení výše platu dle nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
(STAR)
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr.
Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Rada obce Bystřice
schvaluje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění, a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě, v platném znění, výši platu ředitelce příspěvkové organizace Dům
dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Bc. Jarmile
Wróblové s účinností od 01.01.2022 dle předloženého návrhu

1034/69/21
21.12.2021

Stanovení výše platu dle nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
(STAR)
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, řediteli příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Bystřice 848,
okres Frýdek-Místek
Rada obce Bystřice
schvaluje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění, a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě, v platném znění, výši platu řediteli příspěvkové organizace Základní
a mateřská škola Bystřice 848, okres Frýdek-Místek, Mgr. Janu Čechurovi s účinností
od 01.01.2022 dle předloženého návrhu

1035/69/21
21.12.2021

Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby
Bystřice, příspěvková organizace

(STAR)

Rada obce Bystřice
stanovuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, plat a jeho složky paní Mgr. Monice Kovářové, DiS., nar.
19.6.1969, bytem Český Těšín, ul. Kysucká 9, ředitelce příspěvkové organizace
Sociální služby Bystřice, p.o. v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 1.1.2022, dle předloženého
návrhu
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1036/69/21
21.12.2021

Přijetí finančních darů ZŠ a MŠ Bystřice 848

(STAR)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. §102 odst. 2 písm b.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 27 odst. 7 písm. b) a § 37b odst. 1 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, vydání předchozího souhlasu s přijetím finančních darů pro příjemce Základní
a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace:
Název dárce
Leszek Kotas
Bystřice 1360
739 95 Bystřice
RM Corporation s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec

Mgr. Roman Wróbel
starosta obce

Finanční dar
3 020,- Kč

Použití daru
občerstvení pro projekt
Erasmus+

4 445,- Kč

pohonné hmoty pro projekt
Erasmus+

Mgr. Marcel Čmiel
místostarosta obce
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