Obec Bítovany

Usnesení č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.12.2008
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Volba druhého místostarosty , volební řád
2. Změny v obsazení KV a FV
3. Stanovení odměny druhého místostarosty
4. Hospodaření obce za 1- 11/2008
5. Rozpočtové změny
6. Záměr obce č. 5/2008 na odkup části p.p.č. 276/2 od Jana Šaravce, dle GP
7. Záměr obce na odkup částí p.p.č. 281/1, 281/3/ 443/2 od manželů Koudelkových
8. Zřizovací listina místní knihovny
9. Nájemní smlouva mezi obcí a Vladimírem Šindelářem
10. Schválení zřízení účtu pro Fond obnovy kanalizace
11. Územní plán obce – veřejná vyhláška, žádost o dotaci na r. 2009
12. Rozpočet na r. 2009
13. Rozpočtové výhledy na roky 2010 a 2011
14. Obecně závazná vyhláška na odpady na rok 2009
15. Plán práce kontrolního a finančního výboru na r. 2009
16. Jmenování knihovníka
17. Kontrola usnesení a zápisu minulého zasedání
18. Různé
- změna poskytovatele služeb v obl. BOZP a PO
19. Diskuse
__________________________________________________________________________
K jednotlivým bodům: Zastupitelstvo obce :
1. Schvaluje volební řád pro volbu dalšího místostarosty, volba je veřejná.
ZO schválilo volební komisi ve složení : Jonášová Eva, Sýkorová Ludmila
( Příloha č. 1)
2. volí, v souladu s § 84 odst. 2, písmene m) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném
znění dalším místostarostou obce pana Jiřího Mohla, RNDr.
( Příloha č. 2)
3. odvolává z funkce předsedy kontrolního výboru RNDr. Mohla, podle § 84 odst. 2,
písmene l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění
4. odvolává z funkce členky finančního výboru Hanu Sehnalovou podle § 84 odst. 2,
písmene l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění
5. jmenuje do funkce předsedkyně kontrolního výboru Hanu Sehnalovou , podle § 84 odst.
2, písmene l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.
6. bere na vědomí, že členka finančního výboru bude schválena na příštím ZO
7. schvaluje výši odměny pro dalšího místostarostu, stanovenou podle Nařízení vlády
č.37/2008 , ve výši 7 210 Kč měsíčně, podle § 72 a § 84 , odst. 2, písm. n) zákona
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č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Odměna mu bude vyplácena, dle § 77 odst. 2,
od 10.12.2008.
( Příloha č. 3)
8. schvaluje výši odměny pro předsedkyni kontrolního výboru, podle nařízení vlády
č.37/2008 , ve výši 910 Kč měsíčně, podle § 72 a § 84 , odst. 2, písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Odměna bude vyplácena , dle § 77 odst. 2,
od 10.12.2008.
( Příloha č. 4)
9. Bere na vědomí informaci o hospodaření obce za období 1 – 11.2008 s výsledky
Rozpočet schválený 3,782 200,- Kč skutečnost 4 370 486,72 Kč plnění % 115,6
Příjmy
91,1
Upravený 4 795 100, - Kč
rozpočet schválený 4 501 000,- Kč skutečnost 3 259 559,23 Kč čerpání % 72,4
Výdaje
59,1
upravený
5 513 900,- Kč
Saldo
příjmů a výdajů
1 110 927,49 Kč , vč. FRB.
Stav na běžném účtu
k datu
10.12.2008 = 2 747 187,91 Kč
Stav na účtu FRB
=
246 681,58 Kč
( Příloha č. 5 )
10. Schvaluje rozpočtové změny dle přílohy. Změny proběhnou pouze přesunem na
paragrafech a položkách, příjmy se nezmění, výdaje se zvýší o 15 000 Kč
( Příloha č. 6)
11. Schvaluje záměr č. 5/2008 na odkup části p.p.č. 276/2 od p. Jana Šaravce dle GP
zhotoveným Ing. Pavlem Beránkem, č. 256-135/2007.
(Příloha č. 7)
12. Schvaluje záměr č. 6/2008 na odkup části p.p.č. 281/1, 281/3 a 443/2 od manželů
Růženy a Bohuslava Koudelkových, dle GP zhotoveným Ing. Pavlem Beránkem, č. 256135/2007.
(Příloha č. 8)
13. Zřizuje organizační složku obce s názvem Obecní knihovna v Bítovanech a schvaluje
její zřizovací listinu a dále knihovní řád vč. přílohy , prohlášení zřizovatele o provozování
knihovny a žádost o evidenci knihovny , podle § 84 odst. 2 písmena d).
Všechny dokumenty byly podrobně projednány a schváleny na poradě dne 26.11.2008
(Příloha č. 9)
14. Schvaluje nájemní smlouvu s p. Vladimírem Šindelářem, na nájem částí p.p.č. 264/2 a
264/5 a části st.p.č. 187 na sportovišti v k.ú. Bítovany na dobu 10-let . Nájemné činí 24 000
Kč ročně.
( Příloha č. 10 )
15. Schvaluje zřízení dalšího účtu u KB určeného pro Fond obnovy kanalizace, dle § 84,
odst. 2, písmeno c) zák. o obcích
(Příloha č. 11)
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16. Bere na vědomí zprávu – veřejnou vyhlášku o projednání návrhu zadání územní ho plán
obce
(Příloha č. 12)
17. Bere na vědomí zprávu o podání žádosti o grant z prostředků Pardubického kraje
v rámci programu Podpora pořízení územně plánovacích dokumentací v r. 2009 .
(Příloha č. 13)
18. Schvaluje rozpočet na rok 2009, podle § 84, odst. 2, písm. b) zák. o obcích.
Příjmy 3 997 000 Kč, výdaje 4 434 800 Kč, financování 437 800 Kč.
(Příloha č. 14)
19. Bere na vědomí rozpočtové výhledy na roky 2010 a 2011.
(Příloha č. 15)
20. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 na odpady na rok 2009
(Příloha č. 16)
21. Schvaluje plán práce finančního výboru
(Příloha č. 17)
22. Schvaluje plán práce kontrolního výboru
(Příloha č. 18)
23. Schvaluje jmenování knihovníka, kterým se stává RNDr. Jiří Mohl.
(Příloha č. 19)
24. Schvaluje změnu poskytovatele služeb v oblasti PO a BOZP, výpověď firmě
TeamPrevent-PREPO,s.r.o., Skuteč, a uzavření nové smlouvy s p. Vojtěchem Bakešem,
Zaječice 216.
(Příloha č. 20)
25. Provedlo kontrola zápisu a konstatuje, že nikdo ze ZO nemá vůči němu žádné námitky.
( §95 zák. o obcích ).
(Příloha č. 21)
26. Ukládá starostce a místostarostovi pracovat s připomínkami vzešlými z dnešního
zasedání.
V Bítovanech 10. prosince 2008

RNDr. Jiří Mohl
místostarosta obce

Jana Čechlovská
starostka obce

3

Usnesení č. 11
Zasedání zastupitelstva obce
Bítovany ze dne 10. prosince 2008
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