Obec Bítovany

Usnesení č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.3.2008
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. zprávu o hospodaření obce k 29.2.2008
2. závěrečný účet obce za rok 2007vč. zprávy o přezkoumání hospodaření
3. zprávu hlavní inventarizační komise
4. hospodaření MŠ za rok 2007 a rozdělení hospodářského výsledku 2007
5. odpisový plán MŠ na rok 2008
6. smlouvu o vkladu do společnosti VaK Chrudim a kupní smlouvu, vodovod k
novostavbě Dvořákových
7. směnu pozemků mezi obcí Bítovany a Povodím Labe – VO č. 1/2008
a návrh směnné smlouvy
8. kupní smlouvu mezi obcí Bítovany a manželi Koudelkovými, p.p.č. 264/6
9. kupní smlouvu mezi obcí Bítovany a p. Věrou Konečnou, část p.p.č. 574/1
10. kupní smlouvu mezi obcí Bítovany a p. Jiřím Hrnčířem, p.p.č. 554/74
11. kupní smlouvu mezi obcí Bítovany a p.Davidem Pilařem, p.p.č. 369 a 370 , vč. stavby
12. vyhlášku oznamovací č. 2/2008 – žádost p.Petra Procházky o odkup p.p.č. 102/1
13. nájemní smlouvu s p. Jar. Kučerou na p.p.č. 615/1
14. plán práce kontrolního výboru
15. plán práce finančního výboru
16. požární řád obce
17. zřizovací listinu pro jednotku SDH
18. použití Fondu reprodukce majetku v MŠ v r. 2008
19.poskytnutí finančního daru při vítání novorozenců
20. Různé
a) stanovení ceny obědů ve ŠJ
b) svoz odpadů
21. kontrolu minulého usnesení
22. diskuse
__________________________________________________________________________
K jednotlivým bodům: Zastupitelstvo obce :
1. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za měsíce 1 – 2/08 s výsledky
plnění % 19,6
Rozpočet schválený 3,782 200,- Kč skutečnost 741 203,26č
Příjmy
x
Upravený x,- Kč
čerpání % 8,0
rozpočet schválený 4 501 000,- Kč skutečnost 357 886,11 Kč
Výdaje
x
upravený
x,- Kč
Saldo
příjmů a výdajů
383 317 Kč , vč. FRB.
Stav na běžném účtu
k datu
19.3.2008 = 2 365 904,78 Kč
Stav na účtu FRB
= 303 336,08 Kč
( Příloha č. 1 )
2. Schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 200 7vč. zprávy o přezkoumání
hospodaření
( Příloha č. 2)
3. Schvaluje zprávu hlavní inventarizační komise včetně návrhů na vyřazení majetku
1

(Příloha č. 3)
4. Schvaluje hospodaření MŠ za rok 2007 a rozdělení hospodářského výsledku roku 2007,
do Fondu odměn bude převedeno 2 000 Kč , do Fondu rezervního 10 335,43 Kč
(Příloha č. 4)
5. Schvaluje odpisový plán MŠ na rok 2008, celkem budou odpisy činit 46 356 Kč za rok
(Příloha č. 5)
6. Schvaluje : kupní smlouvu na prodej prodloužení vodovodu k novostavbě Dvořákových
ve výši 64 000 Kč pro VaK Chrudim, smlouvu o vkladu do společnosti VaK Chrudim ve výši
57 000 Kč za toto prodloužení a hotovostní úhradě ve výši 7 000 Kč pro obec.
( Příloha č. 6 )
7. Schvaluje směnu pozemků mezi obcí Bítovany a Povodím Labe – VO č. 1/2008
a návrh směnné smlouvy na tyto pozemkové parcely.
(Příloha č. 7)
8. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bítovany a manželi Koudelkovým. Obec odkupuje
p.p.č. 264/6, částka je stanovenou znaleckým posudkem č. 1110/2007/B, který vypracoval
Ing. Rudolf Beran a činí 8 330 Kč.
(Příloha č. 8)
9. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bítovany a p. Věrou Konečnou.Obec odprodává část
p.p.č. 574/1 , nově označené jako 574/10 a 574/11, částka je stanovenou znaleckým
posudkem č. 1076/2007/B, který vypracoval Ing. Rudolf Beran a činí 730 Kč.
(Příloha č. 9)
10. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bítovany a p. Jiřím Hrnčířem. Obec odprodává
p.p.č. 554/74, částka je stanovenou znaleckým posudkem č. 1112/2007/B, který vypracoval
Ing. Rudolf Beran a činí 1 700 Kč.
(Příloha č. 10)
11. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bítovany a p.Davidem Pilařem. Obec odprodává
p.p.č. 369 a 370 , vč. stavby hráze. Cena byla stanovena dohodou a činí 280 000 Kč.
(Příloha č. 11)
12. Neschvaluje žádost p.Petra Procházky o odkup p.p.č. 102/1, může znovu požádat
po schválení územního plánu obce.
(Příloha č. 12)
13. Schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Bítovany a p. Jaromírem Kučerou. Za pronájem
části p.p.č. 615/1, ve které je uložena veřejná kanalizace, bude obec platit p. Kučerovi částku
200 Kč ročně.
(Příloha č. 13)
14. Schvaluje plán práce kontrolního výboru na r. 2008
(Příloha č. 14)
15. Schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2008
(Příloha č. 15)
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16. Schvaluje požární řád obce
(Příloha č. 16)
17. Schvaluje zřizovací listinu pro jednotku SDH obce Bítovany
(Příloha č. 17)
18. Schvaluje použití Fondu reprodukce majetku v MŠ Bítovany v roce 2008
( Příloha č. 18 )
19. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 1 000,- při vítání nových občánků obce
( Příloha č. 19 )
20. Bere na vědomí
a) ceny stravného ve ŠJ Bítovany stanovené vedoucí ŠJ
- pro děti ( přesnídávka 6+ oběd 13,50+ svačina 5,50 Kč)
- cenu obědů pro důchodce ve výši 40 Kč.
b) informaci o svozu odpadů , 21.4.2008
(Příloha č. 20 a, b)
21. Provedlo kontrolu minulého usnesení a zápisu
(Příloha č. 21)
22. Ukládá starostce pracovat s připomínkami z dnešního zasedání

V Bítovanech 19. března 2008

Jaroslav Livora
místostarosta obce

Jana Čechlovská
starostka obce
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Usnesení č. 8
Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 19. března 2008
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