Obec Bítovany

Usnesení č. 10
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.10.2008
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. zprávu o hospodaření obce k 17.9.2008
2. rozpočtové změny
3. záměr č. 4/2008 na směnu pozemků mezi obcí Bítovany a panem Jaromírem Kučerou
4. podání žádosti Pardubickému kraji na dotace z Programu obnovy venkova na r. 2009
5. informaci o stavu rekonstrukce kabin TJ na hřišti
6. finanční příspěvek na opravu kostela
7. zprávu ředitelky MŠ
8. zprávu výborů
9. různé –
a) stavební úpravy kolem MŠ v rámci protipovodňových opatření
b) 14 RD Bišovka
10. kontrolu minulého usnesení
11. diskuse
__________________________________________________________________________
K jednotlivým bodům: Zastupitelstvo obce :
1. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za období 1 – 17.9.2008 s výsledky
Rozpočet schválený 3,782 200,- Kč skutečnost 3 683 580,21 Kč plnění % 97,4
Příjmy
90,1
Upravený 4 090 500, - Kč
rozpočet schválený 4 501 000,- Kč skutečnost 2 379 482,54 Kč čerpání % 52,9
Výdaje
52,5
upravený
4 529 000,- Kč
Saldo
příjmů a výdajů
1 304 097,67 Kč , vč. FRB.
Stav na běžném účtu
k datu
1.10.2008 = 3 475 228,75 Kč
Stav na účtu FRB
=
231 604,66 Kč
( Příloha č. 1 )
2. Schvaluje rozpočtové změny dle přílohy. Příjmy budou navýšeny o 704 600 Kč, výdaje
budou navýšeny o 984 900 Kč. Bude zřízen nový účet pro financování obnovy kanalizace,
kam bude uloženo 368 600Kč získaných z dividend od VaK Chrudim.
( Příloha č. 2)
3. Schvaluje záměr č. 4/2008 na směnu pozemků mezi obcí Bítovany a panem Jaromírem
Kučerou . Obec převede na p. Kučery p.p.č. 68/1, 581 a část 573/3. Od p. Kučery převezme
p.p.č. 614/4, 264/9 a 614/2. Směněná výměra bude činit cca 413 m 2 .
(Příloha č. 3)
4. Schvaluje podané žádosti z Programu obnovy venkova na Pardubická krajský úřad na
rok 2009 . Konkrétně v pořadí důležitosti 1 na dětské hřiště v hodnotě 200 000 Kč a akci
v pořadí důležitosti 2 na veřejné osvětlení v hodnotě 150 000 Kč.
(Příloha č. 4)
5. Bere na vědomí podanou zprávu o stavu rekonstrukce kabin TJ na hřišti
(Příloha č. 5)
1

6. Schvaluje příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje v Bítovanech pro
Římskokatolickou farnost Žumberk ve výši 50 000 Kč.
( Příloha č. 6 )
7. Bere na vědomí zprávu ředitelky MŠ
(Příloha č. 7)
8. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách v r. 2008.
(Příloha č. 8)
9. Bere na vědomí zprávy:
- o stavební činnosti kolem MŠ v rámci protipovodňových opatření
- o akci 14 RD v lokalitě Bišovka
(Příloha č. 9)
10. Provedlo kontrolu minulého usnesení a zápisu
(Příloha č. 15)
16. Ukládá starostce pracovat s připomínkami vzešlými z dnešního zasedání a řídil se
závěry ze zjištění kontrolního výboru
V Bítovanech 1. října 2008

Jaroslav Livora
místostarosta obce

Jana Čechlovská
starostka obce
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Usnesení č. 10
Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 29. září 2008
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