Obec Bítovany

Usnesení č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9.5.2007
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za měsíce 1 – 4/07 s výsledky
Příjmy Rozpočet schválený 3,391.000,- Kč
Výdaje rozpočet schválený 3,938 100,- Kč

skutečnost
skutečnost

Saldo
příjmů a výdajů
358 888,18 Kč
Stav na běžném účtu
k datu
9.5.2007
Stav na účtu FRB

1 918 420,50
219 867,11

1 222 622,92 Kč
863 734,74 Kč

plnění % 36,1
čerpání % 21,9

Kč
Kč
( Příloha č. 1)

2. Schvaluje záměr obce na pořízení územního plánu obce Bítovany.
( Příloha č. 2 )
3. Schvaluje pověření starostky Jany Čechlovské ke spolupráci s pořizovatelem
územního plánu.
4. Schvaluje rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2007.
Příjmová část 57 000 Kč, výdajová část 57 000 Kč, další změny budou ve formě
přesunů mezi jednotlivými paragrafy a položkami.
Specifikace rozpočtových změn je samostatnou přílohou usnesení
( Příloha č. 3 )
5. Schvaluje vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací ve
spolupráci s Úřadem práce Chrudim. Obec zaměstná pana Františka Dostála.
( Příloha č. 4 )

6. Schvaluje zprávu výběrové komise na výběr zhotovitele díla Rekonstrukce
MK 1 a 2.Smlouva bude uzavřena s firmou M-SILNICE a.s., odštěpný závod
Chrudim.
( Příloha č. 5 )
7. Schvaluje návrh komise stavební a životního prostředí nevyhovět žádosti
manželů Fišákových na odkoupení pozemkové parcely č. 522/1 z důvodů
chystaného územního plánu.
( Příloha č. 6 )
8. Schvaluje záměr obce č. 5/2007 na prodej p.p.č. 97/7 a 97/8 k.ú. Bítovany
panu Vladimíru Šindelářovi.
(Příloha č. 7)

9. Pověřuje starostku obce jednáním s Katastrálním ohledně st. p. č. 138 v k.ú.
Bítovany x RD č.p. 127 p. Kouby.
( Příloha č. 8 )
10. Schvaluje příslib Římskokatolické farnosti Žumberk v následujícím znění:
Obec poskytne finanční částku na opravu střechy kostela sv. Bartoloměje
v případě, že farnost obdrží dotaci na tuto akci. Konečná částka bude podléhat
schválení zastupitelstvem obce.
( Příloha č. 9 )
11. Provedlo kontrolu zápisu z minulého zasedání
23 c) vytyčení cesty nad rybníkem Farář
g,h,o) v jednání
12. Ukládá starostce pracovat s připomínkami z dnešního zasedání, dle bodu 13
zápisu.

V Bítovanech 9. května 2007

Jaroslav Livora
místostarosta obce

Jana Čechlovská
starostka obce

Usnesení č. 4
Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 9. května 2007

