Obec Bítovany

Usnesení č. 15

z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2009 v 18.00 hodin v sále Oú
Přítomni : Čechlovská Jana, RNDr. Mohl Jiří , Sehnalová Hana, Dvořáková Olga,
Procházková Iva
Omluveni : Livora Jaroslav – nemoc, Dostál František
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE :
1. Program zasedání
( viz Příloha )
2. Návrhovou komisi ve složení : RNDr. Mohl Jiří, Procházková Iva
ověřovatele zápisu : Sehnalová Hana, Dvořáková Olga
zapisovatelku : Dvořáková Olga
3. Hlasování o všech bodech usnesení společně, na závěr zasedání
4. Předložený zápis z minulého zasedání ZO
5. Rozpočtové změny č.3, příjmy budou sníženy o 270 000 Kč, výdaje budou sníženy
o 220 000 Kč. Podrobné rozpracování položek je přílohou usnesení.
Rozpočet po úpravách č. 1 až 3 za rok 2009 vykazuje navýšení :
příjmy celkem o 512 000 Kč a výdaje o 529 800 Kč. Rozdíl činí – 17 800 Kč.
( Příloha k bodu 2 programu )
6. Rozpočet obce na rok 2010. Příjmy činí 3 683 000 Kč, výdaje 4 250 000 Kč.
Rozpočet je schodkový, s deficitem 567 000 Kč.
( Příloha k bodu 3 programu )
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2010.
( Příloha k bodu 4 programu )
8. Územní plán obce vypracovaný Ateliérem AURUM s.r.o., Pardubice, jehož veřejné
projednávání proběhlo dne 4.11.2009. Územní plán je vydán dnešního dne formou opatření
obecné povahy.
( Příloha k bodu 5 programu )
9. Vydání souhlasu zřizovatele s přijetím peněžitého daru účelově určeného pro Mateřskou
školu Bítovany od firmy NIKA Chrudim.
( Příloha k bodu 6 programu )
10. Záměr obce na prodej části p.p.č. 601/1 k.ú. Bítovany firmě Milza zemědělské družstvo,
Zaječice, pro nový vjezd do dílen v Bítovanech. Plocha bude upřesněna na základě
geometrického plánu.
( Příloha k bodu 7 programu )
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11. Návrh na znak a vlajku obce
( Příloha k bodu 8 programu )
12. Nového správce veřejného osvětlení, pana Romana Sobotku
13. Zrušení registračního poplatku v Obecní knihovně Bítovany od 1.1.2010,
viz. Příloha č. 1 knihovního řádu
( Příloha k bodu 10 programu )
14. Zprávu finančního výboru o činnosti za r. 2009
( Příloha k bodu 12 programu )
15. Zprávu kontrolního výboru o činnosti za r. 2009
( Příloha k bodu 13 programu )
16. Plán práce finančního výboru na rok 2010
( Příloha k bodu 14 programu )
17. Plán práce kontrolního výboru na rok 2010
( Příloha k bodu 15 programu )
18. Spoluúčast strávníků při úhradě dovozu obědů po dobu přerušení provozu školní jídelny
v Bítovanech ve výši 7 Kč / oběd / osobu ve prospěch obce Bítovany.
19. Cenu za pronájem části místní komunikace, p.č. 505/15 k.ú. Bítovany o výměře 64 m2,
pro paní Kadlecovou Lenku, bytem Pardubice ve výši 15 Kč / m2 / rok , od 1.1.2010.

Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE :
1. Připomínku paní Marie Tilerové, k územnímu plánu obce, vznesenou během veřejného
projednávání návrhu ÚP dne 4.11.2009 v kanceláři Oú Bítovany, na zařazení p.p.č. 554/51
a 570/10 k.ú. Bítovany k výstavbě rodinného domu.
( Příloha k bodu 5 programu )
2. Připomínku pana Jana Floriána k územnímu plánu obce, vznesenou během veřejného
projednávání návrhu ÚP dne 4.11.2009 v kanceláři Oú Bítovany, na zařazení p.p.č. 570/11
a 570/10 k.ú. Bítovany k výstavbě rodinného domu.
( Příloha k bodu 5 programu )
3. Námitku pana Lubomíra Novotného, Přelouč jako spoluvlastníka pozemků p.č. 568/1,
568/2, 568/3, 569, 570/1, 570/2 a 570/9 v k.ú. Bítovany, LV 118 z 3.11.2009, podanou
Městskému úřadu Chrudim, odboru ŽP, ohledně lokálního biocentra 16 Bišovka. Důvody
pro rozhodnutí ZO obsahuje následující vyjádření Odboru ŽP MěÚ Chrudim:
Vyjádření MěÚ Chrudim, Odboru ŽP ze dne 30.11.2009 pod č.j. CR 048629/2009: Vyjádření k
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námitce do řízení o ÚP Bítovany:
K námitce do řízení o ÚP Bítovany vznesené Lubomírem Novotným, Přelouč a týkající se nesouhlasu
se zapracováním lokálního biocentra 16 Bíšovka na jeho pozemky sdělujeme následující: Lokální
biocentrum Bíšovka je součástí uceleného systému ÚSES, který byl zapracován do generelu ÚSES z
roku 1995. Jde o funkční biocentrum, které má v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině v
okolí obce Bítovany krajinně významnou ekologicko-stabilizační funkci
a je provázáno s ostatními prvky ÚSES. Případné vypuštění tohoto biocentra ze systému biocenter
a biokoridorů by narušilo logickou návaznost těchto prvků v krajině. Z těchto důvodů trváme na
zapracování lokálního centra Bíšovka do ÚP Bítovany."
( Příloha k bodu 5 programu )

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ :
1. informaci o hospodaření obce za období 1 – 11/ 2009 s výsledky
Rozpočet schválený 3 997 000,- Kč skutečnost 4 002 022,2 Kč plnění % 100,1
Příjmy
83,7
Upravený 4 779 000, - Kč
rozpočet schválený 4 434 800,- Kč skutečnost 4 322 094,11 Kč čerpání % 97,5
Výdaje
83,4
upravený
5 184 600,- Kč
Saldo
příjmů a výdajů
- 320 071,91 Kč
Stav na běžném účtu k datu 10.12.2009 = 427 128,88 Kč
Stav na účtu FRB k datu 10.12.2009
= 344 403,15 Kč
Fond kanalizace
300 000 Kč
Celkem peněžní prostředky obce na účtech činí 1 071 532,03 Kč
( Příloha k bodu 1 programu )
2. Žádost TJ Sokol Zaječice na pronájem hřiště na jarní sezónu 2010. Bude řešena v rámci
zveřejnění záměru na výpůjčku a předložena ZO na příštím zasedání.
3. Zprávu o plnění úkolů z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ :
Starostce :
1. V návaznosti na bod 18 usnesení, část schváleno, informovat o chystaných změnách
2. V návaznosti na bod 19 usnesení, část schváleno, informovat neprodleně paní
Kadlecovou Lenku a následně vypracovat nájemní smlouvu do 31.12.2009.
3. V návaznosti na bod 1, 2 a 3 usnesení, část nechváleno, informovat p. Marii Tilerovou.
pana Jana Floriána a pana Lubomíra Novotného o rozhodnutí zastupitelstva obce.
Termín : ihned
4. V návaznosti na bod 2 usnesení, část bere na vědomí, vypracovat záměr obce na
výpůjčku hřiště pro TJ Sokol Zaječice.
Termín : ihned

22. Schválení usnesení : z počtu 7 zastupitelů bylo dnes přítomno 5, což je 71,4 %.
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Pro : 5 hlasů
Proti : 0 hlasů
Zdržel se hlasování : 0

V Bítovanech 14. prosince 2009

RNDr. Jiří Mohl
místostarosta obce

Jana Čechlovská
starostka obce

Usnesení č. 15
Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 14. prosince 2009
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