Obec Bítovany

Usnesení č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.11.2007
Zastupitelstvo obce:

1. Projednalo vydání opatření obecné povahy k vymezení zastavěného území obce
2. Projednalo hospodaření obce za měsíce 1- 10/2007
3. Projednalo záměr č. 7 na odkoupení p.p.č. 522/17 a 522/12 od p. Jana Alinče
4. Projednalo smlouvy mezi obcí Bítovany a vlastníky pozemků na Bišovce
( přechodná výpomoc od obce k radonovému průzkumu a vynětí ze ZPF pro
výstavbu RD )
5. Projednalo změnu veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a MěÚ Chrast o úhradě
nákladů spojených s projednáváním přestupků.
6. Kontrola zápisu z minulého zasedání
7. Různé, diskuse
K jednotlivým bodům:
1. Schvaluje vydání opatření obecné povahy k vymezení zastavěného území obce
( Příloha č. 1 )
2. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za měsíce 1 –10/07 s výsledky
Rozpočet schválený
Upravený
rozpočet schválený
Výdaje
upravený
Příjmy

3,391.000,- Kč
3 912 600,- Kč
3,938 100,- Kč
4,459 700,- Kč

Saldo
příjmů a výdajů
610 415,59 Kč
Stav na běžném účtu
k datu
12.11.2007
Stav na účtu FRB

skutečnost

4,204.250,24 Kč plnění % 124,0

107,5
skutečnost 3,593.834,65 Kč čerpání % 91,3
80,6

2 158 323,04
268 541,98

Kč
Kč
( Příloha č. 2)

3. Schvaluje záměr obce č. 7/2007 na odkoupení parcely č. 522/17 a 522/12 k.ú.
Bítovany od pana Jana Alinče ( MK v Cihelně ).
(Příloha č. 3)
4. Schvaluje smlouvy na přechodná výpomoc od obce k radonovému průzkumu
a vynětí ze ZPF pro výstavbu RD mezi obcí Bítovany a :
a) Paní Ivou Procházkovou, panem Jiřím Daleckým, panem Vlastimilem Daleckým
na částku 47 633 Kč
b) Paní Martou Kábelovou na částku 24 452 Kč
c) Panem Lubomírem Sýkorou na 12 090 Kč
na dobu do 1 roku od uskutečněné úhrady nákladů z rozpočtu obce.
(Příloha č. 4)
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5. Schvaluje změnu veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bítovany a MěÚ
Chrast o úhradě nákladů spojených s projednáváním přestupků na částky
1 200 Kč za jeden přestupek , při kterém bude nařízeno ústní jednání , místní
šetření, dokazování apod., a 700 Kč za jeden přestupek, který bude vyřízen
příkazem, odložením či blokově.
(Příloha č. 5)
6. Provedlo kontrolu zápisu z minulého zasedání
(Příloha č. 6)
7. Ukládá starostce
- pracovat s připomínkami z dnešního zasedání
V Bítovanech 12. listopadu 2007

Jaroslav Livora
místostarosta obce

Jana Čechlovská
starostka obce
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Usnesení č. 6
Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 12. listopadu 2007
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