Obec Bítovany

Usnesení č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.11. 2006
Zastupitelstvo obce:
1. Projednání zřízení finančního a kontrolního výboru
2. Projednání zřízení komisí stavební a životního prostředí a sociální a kulturní
3. Schválení rozpočtu na rok 2007
4. Projednání schválení kupní smlouvy na odkup p.p. obcí od L. Alinčové
5. Projednání schválení dodatku k nájemní smlouvě o umístění maringotky na hřišti
mezi obcí a TJ Bítovany.
6. Projednání odměn zastupitelstva obce
7. Projednání jednacího řádu
8. Projednání prodeje automobilu AVIE CRA 13-99.
9. Projednání vyhlášky na odpady na r. 2007
10. Informace o hospodaření obce za měsíce 1-10/2006
11. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 1-10/2006
12. Zpráva o činnosti finančního výboru za období 1-10/2006
13. Projednání rozpočtových změn.
14. Různé

K jednotlivým bodům:
1. Zastupitelstvo obce schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru zvolilo
předsedy a členy těchto výborů.
2. Zastupitelstvo obce schválilo zřízení komise stavební a životního prostředí a
komise sociální a kulturní a personální obsazení těchto komisí.
3. ZO schvaluje rozpočet na r. 2007
4. Schvaluje kupní smlouvu na odkoupení části parcely od p. L. Alinčová.
5. Schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s TJ Bítovany
6. Schvaluje výši odměn zastupitelů obce
7.Schvaluje jednací řád obce Bítovany
8.Schvaluje prodej automobilu AVIE CRA 13-39
9.Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o místním poplatku za odpady
10. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za měsíce 1 - 10 s výsledky
Příjmy rozpočet pozměnách 3,510.500,- Kč skutečnost
Výdaje rozpočet pozměnách 3,874.100,- Kč skutečnost

3,008.156,13 Kč
3,650.363,91 Kč

Saldo
příjmů a výdajů
- 642.207,07 Kč
Stav na běžném účtu
k datu
29.11.2006 1,443.092,17
Stav na účtu FRB k datu 29.11.2006 je 176.149,54
( Příloha č. 10)

plnění % 85,7
čerpání % 94,2

Kč

11.Schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 1-10/2006
12. Schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru za období 1-10/2006

13. Bere na vědomí zprávu o předání agendy starosty.
14. Bere na vědomí připomínku p. Hambálka ohledně pálení zbytků ze zahrad.

V Bítovanech 29. listopadu 2006

Jaroslav Livora
místostarostka obce

Jana Čechlovská
starosta obce
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Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 29. listopadu 2006

