Obec Bítovany

Usnesení č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.12.2007
Zastupitelstvo obec projednalo:
1. hospodaření obce za měsíce 1- 11/2007
2. rozpočtové změny
3. rozpočet na rok 2008
4. rozpočtové výhledy na roky 2009, 2010
5. zrušení OZ vyhlášky č. 2/2006 o místním poplatku za odpady
6. vydání OZ vyhlášky č. 2/2007 , o místním poplatku za odpady
7. kupní smlouvu na prodej p.p.č. a st. p. č.panu Josefu Koubovi
8. rozpočet Mikroregionu Chrudimsko
9. odprodej nepotřebného majetku obce
10. a ruší tento bod, kupní smlouva mezi p. Věrou Konečnou a obcí.
11. finanční dar na Hospic Chrudim
12. nabídku Vodafonu
13. Kontrolu zápisu z minulého zasedání
14. Různé, diskuse
K jednotlivým bodům:
1. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za měsíce 1 –11/07 s výsledky
Rozpočet schválený 3,391.000,- Kč skutečnost 4,499 422,98 Kč plnění % 132,7
Příjmy
115,0
Upravený 3 912 600,- Kč
rozpočet schválený 3,938 100,- Kč skutečnost 3,928.174,65 Kč čerpání % 99,7
Výdaje
88,1
upravený
4,459 700,- Kč
Saldo
příjmů a výdajů
571 248,33 Kč , vč. FRB, bez započtení splátky VaKu.
Oproti stavu na ZBú k 1.1.2007 obec navýšila stav účtu k 30.11.2007 o 355 304,60 Kč
Stav na běžném účtu
k datu
17.12.2007 1 959 230,01
Kč
Stav na účtu FRB
277 180,90
Kč
( Příloha č. 1)
2. Schvaluje rozpočtové změny , tak, že příjmy rozpočtu upraveného budou
navýšeny o 713 400 Kč a výdaje budou sníženy o 131 000 Kč.
( Příloha č. 2)
3. Schvaluje rozpočet obce na rok 2008. Rozpočet bude deficitní, příjmy činí
3 782 200 Kč, výdaje 4 501 000 Kč. Deficit ve výši 718 800 Kč bude kryt zůstatkem
na účtu běžném.
(Příloha č. 3)
4. Bere na vědomí rozpočtové výhledy na rok 2009 a 2010.
(Příloha č. 4)
5. Ruší OZ vyhlášky č. 2/2006 o místním poplatku za odpady
(Příloha č. 5)
6. Schvaluje OZ vyhlášky č. 2/2007 o místním poplatku za odpady
( Příloha č. 6 )
7. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bítovany a panem Josefem Koubou, o prodeji
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p.p.č. 549/7 a st. p. č. 138 – pozemek pod stavbou RD čp. 127, za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 1127/2007/B , který vypracoval Ing. Rudolf
Beran.
(Příloha č. 7)
8. Schvaluje rozpočet Mikroregionu Chrudimsko na rok 2008. Příjmy 423 500 Kč,
výdaje 1 462,80 Kč. Dotace obce do rozpočtu Mikroregionu činí 4 100 Kč.
(Příloha č. 8)
9. Schvaluje odprodej nepotřebného majetku,
a) vyřazené míchačky , inventární číslo 28-2-1006 panu Radku Dostálovi za částku
600 Kč
b) pračky ROMO, v rámci sběru železa Sborem dobrovolných hasičů Bítovany
firmě Recycling Slatiňany. Inv. č. 28-2-1068
Navrhuje inzerovat prodej cirkulárky , inv. č. 28-2-1062 , prostřednictvím inzerátů
v tisku a na internetu.
(Příloha č. 9)
10. Ruší projednávání bodu č. 10, prodej části původní p.p.č. 574/1, nově označené
jako p.p. č. 574/10 a 574/11 a ukládá zajistit souhlas MěÚ Chrast k dělení pozemků
a znalecký posudek na cenu pozemků
(Příloha č. 10)
11. Schvaluje finanční dar na Hospic Chrudim ve výši 5 000 Kč
12. Nesouhlasí se stavbou zařízení firmy Vodafon
(Příloha č. 11)
13. Provedlo kontrolu zápisu z minulého zasedání
(Příloha č. 12)
14. Bere na vědomí informaci o podání žádosti o grant z rozpočtu Pardubického kraje
na rekonstrukci kabin na hřišti , II. etapa
15. Schvaluje použití Fondu reprodukce majetku v MŠ ke krytí nákladů na
opravy a údržbu hmotného majetku v r. 2007
16. Ukládá starostce
- jednat s panem Jaromírem Kučerou ohledně nájmu za p.p.č. 615/1, kde je
uložena kanalizace obce
(Příloha č. 13)
- pracovat s připomínkami z dnešního zasedání,

V Bítovanech 19. prosince 2007

Jaroslav Livora
místostarosta obce

Jana Čechlovská
starostka obce
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