Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany
konaného dne 30.3.2011
Zastupitelstvo obce :
A) schvaluje
3.1 program zasedání
3.2 návrhovou komisi ve složení Olga Dvořáková a Vladimíra Fousková, za ověřovatele
zápisu Pavla Součka a Marcelu Machačovou, za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
3.3 přesun v rámci schváleného rozpočtu ve výši 54 700 Kč a to z položky 1211 na 4112
celková výše příjmů rozpočtu schváleného se nezmění
3.4 závěrečný účet obce za rok 2010 , včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za r. 2010 dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17 odst. 7, písmeno a) : Souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
3.5 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy, Bítovany, okres
Chrudim ve výši 82 643,76 Kč do fondů následovně : do fondu odměn 10 000 Kč,
do rezervního fondu 72 643,76 Kč
3.6 kupní smlouvy č. 1/2011 na odprodej částí pozemkových parcel dle geometrického
plánu firmy MAPING, v.o.s., č.plánu 285-109/2010 , konkrétně nově vytvořené
p.p.č. 70/8 o výměře 52 m2 a nově vytvořené p.p.č. 94/1 o výměře 564 m2
za cenu 28 Kč/m2 pro manžele Pilařovy
3.7 plán práce finančního výboru na rok 2011
3. 8 plán práce kontrolního výboru na rok 2011
3.9 schvaluje příspěvek na nájem budovy Policie ČR, obvodní oddělení
Chrast ve výši 1 000 Kč na rok. Příspěvek se vztahuje na rok 2011
3.10. rozpočtové opatření č. 1/2011, navýšení příjmů o 87 000 Kč, navýšení výdajů
o 333 000 Kč . Celkový rozpočet obce bude vyrovnaný.
B) neschvaluje
3. 13 odprodej části p.p.č. 505/15 k.ú. Bítovany, o rozměrech 3,1 x 9,5 m, kterou má
zaplocenou p. Lenka Kadlecová

C) bere na vědomí
3. 11, informaci o hospodaření obce za období 1-2 / 2011
3. 12, rozpočtový výhled na roky 2012-2013

D) ukládá
starostovi , dle bodu 3. 13 b) aktualizovat Povodňový plán obce. Termín do
30.6.2011

