Obec Bítovany

Usnesení č. 5
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.9.2007
Zastupitelstvo obce:
1. Projednalo hospodaření obce za měsíce 1-8/2007
2. Projednalo rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007.
3. Projednalo zpracovatele územního plánu obce
4. Projednalo záměr obce č. 6 – odkoupení p.p.č. 614/4 k.ú. Bítovany
( část víceúčelové nádrže na hřišti ) od p. Jaromíra Kučery.
5. Projednalo vyhlášku oznamovací č. 1/2007 na prodej p.p.č. 369 a 370 k.ú.Bítovany
a stavby hráze pro rybník Bítovánky panu Davidu Pilařovi.
6. Projednalo vyhlášku oznamovací č. 2/2007 – prodej části p.p.č. 573/3 k.ú. Bítovany
panu Jaromíru Kučerovi.
7. Projednalo kupní smlouvu na prodej obecních pozemků, p.p.č. 97/7 a 97/8 k.ú.
Bítovany panu Vladimíru Šindelářovi ( Na Kopci )
8. Kontrola zápisu z minulého zasedání
9. Různé
- projednání Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
firmy ASEKOL
- projednání podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2008
- projednání složení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
- informace , žádost o dataci na vybavení zahrady MŠ hracími prvky byla zamítnuta
- informace o připravovaném sběru papíru – v září, mobilní sběr – po podpisu
smlouvy s f. ASEKOL, září - říjen
K jednotlivým bodům:
1. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za měsíce 1 – 8/07 s výsledky
Rozpočet schválený
Upravený
rozpočet schválený
Výdaje
upravený
Příjmy

3,391.000,- Kč
3 448 000,- Kč
3,938 100,- Kč
3 995 100,- Kč

Saldo
příjmů a výdajů
455 694,35 Kč
Stav na běžném účtu
k datu
31.8.2007
Stav na účtu FRB

skutečnost

3,537.431,79 Kč plnění % 104,3

102,6
skutečnost 3,081.737,44 Kč čerpání % 78,3
77,1

1 952 381,33
157 278,42

Kč
Kč
( Příloha č. 1)

2. Schvaluje rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2007.
Příjmová část 464 600 Kč, výdajová část 464 600 Kč.
Specifikace rozpočtových změn je samostatnou přílohou usnesení
( Příloha č. 2 )
3. Schvaluje zpracovatele územního plánu obce Bítovany. Bude jím Ateliér
AURUM, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
(Příloha č. 3)
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4. Schvaluje záměr obce č. 6/2007 na odkoupení parcely č. 614/4 k.ú. Bítovany
od pana Jaromíra Kučery.
(Příloha č. 4)
5. Schvaluje vyhlášku oznamovací č. 1/2007 na prodej p.p.č. 369 a 370 k.ú.
Bítovany , včetně stavby hráze pro rybník Bítovánky, panu Davidu Pilařovi.
(Příloha č. 5)
6. Schvaluje záměr obce č. 2/2007 na prodej části p.p.č. 573/3 k.ú. Bítovany
panu Jaromíru Kučerovi.
(Příloha č. 6)
7. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bítovany a panem Vladimírem Šindelářem,
prodej p.p.č. 97/7 a 97/8 k.ú. Bítovany, za odhadní cenu dle znaleckého posudku
č. 1086/2007/B vypracovaného Ing. Rudolfem Beranem.
(Příloha č. 7)
8. Provedlo kontrolu zápisu z minulého zasedání
9. Schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
firmy ASEKOL
( Příloha č. 8 )
10. Schvaluje podání 2 žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2008
na akce : místní komunikace – pořadí důležitosti 1, čekárny – pořadí důležitosti 2.
(Příloha č. 9)
11. Schvaluje složení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
( Příloha č. 10 )

11. Ukládá starostce
- nechat zpracovat znalecké posudky k bodu 4, 5, 6
- pracovat s připomínkami z dnešního zasedání

V Bítovanech 12. září 2007

Jaroslav Livora
místostarosta obce

Jana Čechlovská
starostka obce
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