Obec Bítovany

Usnesení č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.2.2009
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Hospodaření obce za rok 2008
2. Projednání návrhu zadání územní plán obce, žádost o dotaci na r. 2009
3. Informace o Czech Pointu
4. Doplnění člena finančního výboru
5. Zpráva výborů o činnosti za r. 2008
6.Schválení kupní smlouvy mezi obcí a manželi Koudelkovými a Janem Šaravcem
7. Kontrola usnesení a zápisu minulého zasedání
8. Různé
9. Diskuse
__________________________________________________________________________
K jednotlivým bodům: Zastupitelstvo obce :
1. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za období 1 – 12.2008 s výsledky
Rozpočet schválený 3,782 200,- Kč skutečnost 4 601 197,96 Kč plnění % 121,7
Příjmy
95,3
Upravený 4 827 400, - Kč
rozpočet schválený 4 501 000,- Kč skutečnost 5 085 996,55 Kč čerpání % 113
Výdaje
91,5
upravený
5 561 200,- Kč
Saldo
příjmů a výdajů
- 484 798,59 , vč. FRB.
Stav na běžném účtu
k datu
31.12.2008 = 1 577 821,77 Kč
Stav na účtu FRB
=
252 047,48 Kč
( Příloha č. 1 )
2. Schvaluje, návrh zadání územního plánu obce Bítovany, zhotovený atelierem
AURUM s.r.o. Pardubice. Návrh byl projednán dle § 47 stavebního zákona.
Bere na vědomí podání žádosti o dotaci na zpracování zadání ÚP.
( Příloha č. 2)
3. Schvaluje zřízení místního pracoviště Czech Pointu na Oú Bítovany a Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „ CzechPoint – kontaktní místo.“
(Příloha č. 3)
4. Schvaluje dalšího člena finančního výboru a to paní Zdeňku Kaplanovou.
(Příloha č. 4)
5. Bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2008
(Příloha č. 5)
6. Odkládá tento bod na příští schůzi. Prodej se uskuteční na základě znaleckého posudku
vypracovaného Ing. R. Beranem.
( Příloha č. 6 )
7. Provedlo kontrolu zápisu z minulého zasedání a konstatuje, že nikdo ze ZO nemá vůči
němu žádné námitky. ( §95 zák. o obcích ).
(Příloha č. 7)
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8. Schvaluje
a) podání žádostí o granty na 2 akce Strom života, jednak pro zahradu v MŠ
a na p.p.pod rybníkem u autobusové zastávky.
b) schvaluje pomoc obce manželům Koudelkovým při řešení zaměření pozemku na
zalesnění, převodu do jiné kultury a podání žádosti obcí na Strom života.

( Příloha č. 8 )
9. Ukládá starostce a místostarostovi pracovat s připomínkami vzešlými z dnešního
zasedání a se závěry kontrolního a finančního výboru.
V Bítovanech 2. února 2009

RNDr. Jiří Mohl
místostarosta obce

Jana Čechlovská
starostka obce
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Usnesení č. 12
Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 2. února 2009
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