Obec Bítovany

Usnesení č. 17

z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.6.2010 v 18.00 hodin v sále Oú
Přítomni : RNDr. Mohl Jiří , Sehnalová Hana, Dvořáková Olga, Procházková Iva
Omluveni : Livora Jaroslav, Dostál František , Čechlovská Jana – všichni nemoc
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE :
1. Program zasedání
( viz Příloha )
2. Návrhovou komisi ve složení : Dvořáková Olga
ověřovatele zápisu : Sehnalová Hana, Iva Procházková
zapisovatelku : Ing. Jonášová Eva
3. Změny v podepisování tohoto usnesení a to následovně : za nemocnou starostku
podepíše usnesení místostarosta RNDr. Jiří Mohl, další podepisující bude zastupitelka,
Olga Dvořáková
4. Hlasování o všech bodech usnesení společně, na závěr zasedání
5. Předložený zápis z minulého zasedání ZO
6. Rozpočtové změny. Příjmy budou navýšeny o 274 000 Kč, hl. z dotací.
Výdaje se zvyšují o 652 000 Kč.
Celkový deficit rozpočtu na r. 2010 se zvyšuje na 945 000 Kč.
( Příloha k bodu 2 programu )
7. Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova, odvodnění a úprava
povrchu, v uličce nad Památníkem, ve výši 100 000 Kč.
( Příloha k bodu 3 programu )
8. Úpravu účtování doby nájmu na místním hřbitově. Smlouvy budou uzavírány na 5 let,
v odůvodněných případech ( osamělá osoba ) déle. V případě pohřbu do země bude
postupováno dle Hřbitovního řádu obce Bítovany z 29.8.2002, článku 8.
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ :
1. informaci o hospodaření obce za období 1 – 5/ 2010 s výsledky
Rozpočet schválený 3 683 000,- Kč skutečnost 1 776 276,30 Kč plnění % 48,2
Příjmy
Upravený
Kč
rozpočet schválený 4 250 000,- Kč skutečnost Kč 1 093 674,79 čerpání % 25,7
Výdaje
upravený
Kč
Saldo
příjmů a výdajů 682 601,51 Kč
Stav na běžném účtu k datu 30.6.2010 =
1 266 109,06 Kč
Stav na účtu FRB k datu 30.6.2010
=
386 791,35 Kč
Fond kanalizace
361 200 Kč
Celkem peněžní prostředky obce na účtech činí 2014 100,41 Kč
( Příloha k bodu 1 programu )
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2. Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za r. 2009 provedeného Krajským úřadem Pardubického kraje, bez
výhrad.
( Příloha k bodu 4 programu )
3. Informace o průběhu prací na zateplení Mateřské školy Bítovany, dotace ze SFŽP
4. Dílčí informaci o připravovaných oslavách u příležitosti udělení znaku a praporu obci
5. Zprávu o plnění úkolů vzešlých z minulých zasedání a připomínek občanů
( viz příloha )
6. Zprávu o práci s připomínkami občanů z minulého zasedání
( viz příloha )
Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ :
Starostce :
1. Jednat se starostou obce Lukavice ohledně úhrady nákladů na hřbitov za r. 2008, 2009.
Termín : podat zprávu do příští schůze
2. Pokračovat v jednání s obcí Zaječice, o úhradě neinvestičních nákladů na žáky ZŠ
Zaječice za r. 2009
3. Projednat s panem Jaromírem Kučerou požadavky na odkup a prodej , event. směnu
pozemků, s obcí

Schválení usnesení : z počtu 7 zastupitelů bylo dnes přítomno 4, což je 57,1 %.
Pro : 4 hlasy
Proti :
0 hlasů
Zdržel se hlasování : nikdo
V Bítovanech 30. června 2010

Olga Dvořáková
pověřená členka zastupitelstva obce

RNDr. Jiří Mohl
místostarosta obce
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Usnesení č. 17
Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 30. června 2010
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