Obec Bítovany

Usnesení č. 17
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.3. 2006
Zastupitelstvo obce:
1. Projednalo výsledky hospodaření obce za období 1 – 11/2005
2. Projednalo rozpočtové změny k 12.12.2005
3. Projednalo rozpočet obce na rok 2006
4. Projednalo rozpočtový výhled na roky 2007-2008
5. Projednalo pověření starosty
6. Projednalo smlouvu s firmou EKO-KOM, obcí Nasavrky, smlouvu s VČP
7. Projednalo nájemní smlouvu s TJ Bítovany
8. Projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005
9. Projednalo záměr odprodat parcely
10. Projednalo kupní smlouvu
11. Projednalo záměr obce podpořit opravu střechy kostela
12. Podalo Informace obce Bítovany
13. Projednalo záměr obce na odkup pozemkové parcely
14. Projednalo vstup strategického partnera do VaK Chrudim.
15. Projednalo záměry zastupitelstva obce
16. Různé
K jednotlivým bodům:
1. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za měsíce 1 - 11/05 s výsledky
Příjmy rozpočet pozměnách 3,405.900,- Kč skutečnost
Výdaje rozpočet pozměnách 3,344.300,- Kč skutečnost

Saldo
příjmů a výdajů
414.008,07 Kč
Stav na běžném účtu
k datu
7.12.2005
( Příloha č. 1)

3,265.424,04 Kč
2,851,415,97 Kč

1,953.750,79

plnění % 95,9
čerpání % 85,3

Kč

2. Schvaluje rozpočtové změny k datu 12.12.2005 v celkové částce
Výdaje
0
0
Příjmy nejsou upravovány, výdaje – jde pouze o přesuny finančních prostředků, konečná
výše výdajů nebude měněna.
Specifikace rozpočtových změn je samostatnou přílohou usnesení. (Příloha č. 2)
Příjmy

3. Schvaluje rozpočet obce na rok 2006 v příjmové části ve výši Kč 3 138 000 Kč
a ve výdajové části ve výši Kč 2 921 100 Kč.
Specifikace rozpočtu je samostatnou přílohou usnesení. (Příloha č. 3)
4. Schvaluje rozpočtový výhled na roky 2007-2008. Rozpočty jsou koncipovány
jako přebytkové, pro rok 2007 příjmy 3 092 000,- Kč, výdaje 2 538 000,- Kč,
pro rok 2008 příjmy 3 092 000,- Kč, výdaje 2 027 000,- Kč. ( Příloha č. 4 )

5. Schvaluje pověření starosty obce Bítovany k převzetí listinných akcií VAK
Chrudim (Příloha č. 5)
6. Schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKOKOMem, smlouvu s obcí Nasavrky k ukládání odpadů na řízenou skládku Nasavrky a
schvaluje podepsání dodatku smlouvy s VČP. (Příloha č. 6)
7. Schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Bítovany a TJ Bítovany na pronájem
prostor hřiště a kabin na parcelách č. 187, 264/2 a 264/5. (Příloha č. 7)
8. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bítovany č. 4/2005 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, přepravy, využívání a odstranění
komunálních odpadů.
9. Schvaluje záměr obce odprodat parcely v k.ú. Bítovany a to p.p. č. 554/74
o výměře 63 m2 panu Jiřímu Hrnčířovi a p.p. č. 554/69 o výměře 75 m2 manželům
Lupoměský – přílohou jsou vyhlášky oznamovací č. 6/2005 a č. 7/2005. (Příloha č. 9)
10. Schvaluje kupní smlouvu mezi Povodím Labe a Obcí Bítovany na odkoupení
pozemku, pozemková parcela pod víceúčelovou nádrží v prostoru hřiště č. 610/19. Kupní
smlouva je přílohou č. 10.
11. Schvaluje záměr obce finančně podpořit opravu střechy na kostele sv.
Bartoloměje v Bítovanech. Výše finanční podpory obce pro rok 2006 není stanovena, bude
upřesněna následně v návaznosti na dotace z prostředků Pardubického kraje, příspěvků
církve, soukromých dárců a sponzorských příspěvků firem.V případě, že obec Bítovany
opravu finančně podpoří, vyhrazuje si právo účastnit se výběru dodavatele opravy.
12. Schvaluje Informace obce Bítovany dle zákona č. 106/99 Sb.
13. Schvaluje záměr obce na odkup pozemkové parcely č. 602 od manželů
Duškových.
14. Schvaluje vstup strategického partnera – Energie AG do VaK Chrudim.
15. Podává informaci k záměrům zastupitelstva obce pro rok 2006.
16. Různé – informace o krádeži a zamýšleném zvýšení zabezpečení obecního
úřadu, o splnění požadavku stanovených zákonem (elektronická podatelna, elektronická
úřední deska

V Bítovanech 14. prosince 2005

Jana Čechlovská
místostarostka obce

Ing. Jaromír Pražan
starosta obce

Usnesení č. 15
Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 2. listopadu 2005

