Obec Bítovany

Usnesení č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.3.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje
- návrhovou komisi ve složení : Iva Procházková, Olga Dvořáková
- ověřovatele zápisu : RNDr. Mohla, Fr. Dostála
- zapisovatelku : Ing. Evu Jonášovou
- předložený program schůze
Schváleno 7 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

K jednotlivým bodům program: Zastupitelstvo obce :
1. Schvaluje změnu jednacího řádu ZO Bítovany v odstavci III., bod 1.,
první věta, v tomto znění: Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však
jedenkrát za tři měsíce. Ostatní text zůstává beze změny. (Příloha č. 1)
2. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za měsíce 1 – 2/07 s výsledky
Příjmy Rozpočet schválený 3,280.000,- Kč
Výdaje rozpočet schválený 3,719.100,- Kč

Saldo
příjmů a výdajů
84.236,88 Kč
Stav na běžném účtu
k datu
28.3.2007
Stav na účtu FRB
( Příloha č. 2)

skutečnost
skutečnost

586.477,74 Kč
502.240,86 Kč

1,674.815,64
209 902,23

plnění % 17,9
čerpání % 13,5

Kč

3. Schvaluje rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2007,
příjmy jsou zvýšeny o 111 400 Kč, výdaje jsou zvýšeny o 219 000 Kč.
Specifikace rozpočtových změn je samostatnou přílohou usnesení. (Příloha č. 3)
4. Schvaluje zprávu inventarizační komise o provedení řádné inventarizace majetku
a závazků Obce Bítovany k 31.12.2006. (Příloha č. 4)
5. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006. (Příloha č. 5) v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě.
Zastupitelstvo obce přijímá tato opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě, dle § 13 odst. 1 písmeno b zákona č. 420/2004 Sb.:
- byla vrácena neoprávněně vybraná částka ve výši 151 Kč firmě IKOV TRADE a.s.
dne 7.2.2007
- schválilo novou OZ vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity
a současně s tím zrušilo OZ vyhlášku č. 1/2006

6. Schvaluje odpisový plán MŠ na rok 2007 (Příloha č. 6)

7. Schvaluje zprávu o hospodaření MŠ Bítovany k 31.12.2006 , která konstatuje,
že bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti ve výši 17 289,39
Kč a v hospodářské činnosti ve výši 0,19 Kč a schvaluje rozdělení tohoto zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2006 do fondů MŠ. (Příloha č. 7)
8. Schvaluje záměr obce na prodej p.p.č. 259/7 v k.ú. Bítovany panu Miroslavu
Bohuňkovi (Příloha č. 8)
9. Schvaluje záměr obce na zřízení práva věcného břemene pro kanalizaci ( p.p.č.
549/21, 548/7 a 548/1) a smlouvu na zřízení práva věcného břemene (Příloha č. 9)
10. Schvaluje záměr obce na pronájem víceúčelové nádrže na hřišti pro Sbor
dobrovolných hasičů pro nekomerční chov ryb (Příloha č. 10)
11. Schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2007 (Příloha č. 11)
12. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o poplatku z ubytovací kapacity,
kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhlášky č. 1/2006 o poplatku z ubytovací
(Příloha č. 12)
13. Schvaluje kupní smlouvu na odprodej skříňového automobilu AVIA, SPZ 13-99
obci Řečany nad Labem.
14. Schvaluje pověření místostarosty obce Bítovany pana Jaroslava Livory
k zastupování obce Bítovany na řádných i mimořádných valných hromadách společnosti
VAK Chrudim, a.s. na období od 4/2007 do 10/2010 (Příloha č. 14)
15. Schvaluje přijetí úvěru na financování rekonstrukce místních komunikací ulice
č. 1 (u Drášilových) a ulice č. 2 (u Nevečeřalových) od Komerční banky dle podmínek
bankou navržených. (Příloha č. 15)
16. Bere na vědomí informaci o žádosti p. Vladimíra Šindeláře na pronájem pozemků
na období 2009-2023 (Příloha č. 16)
17. Schvaluje redakční radu místního zpravodaje Bítováka ve složení Jana
Čechlovská, Hana Sehnalová, Olga Dvořáková.
18. Bere na vědomí informaci o žádosti p. Vladimíra Šindeláře na odkoupení
pozemkových parcel č. 97/7 a 97/8 z majetku obce Bítovany.
19. Schvaluje záměr na zřízení věcného břemene na p.p.č. 610/15 a 610/32, která
jsou v majetku Povodí Labe a kde je umístěno kabelové vedení veřejného osvětlení.
20. Schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene na p.p.č. 549/18 a 549/19 a
st.p.č. 138, které jsou ve vlastnictví obce a kde je umístěno kabelové vedení elektrické
energie, zařízení je v majetku ČEZ.
21. Provedlo kontrolu zápisu z minulého zasedání a konstatuje, že vznesené
a zapsané připomínky bod a) – e ) byly zodpovězeny na místě či vyřešeny

bod f) trvá - bude dořešeno zároveň se hřbitovem ( odpadkové nádoby )
22. Bere na vědomí zprávu komise o otevírání obálek s nabídkami na rekonstrukci
místních komunikací a pověřuje starostku, aby ve spolupráci s komisí, uzavřela smlouvu
s firmou , která podala nejvýhodnější nabídku.
23. Ukládá starostce obce pracovat s připomínkami z dnešního zasedání.

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy ZO, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

V Bítovanech 28. března 2007

Jaroslav Livora
místostarosta obce

Jana Čechlovská
starostka obce

Usnesení č. 3
Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 28. března 2007

