Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany
konaného dne 23.6.2011
Zastupitelstvo obce :
A) schvaluje
4.1 program zasedání
4.2 návrhovou komisi ve složení David Dvořáková, Marcela Machačová, za ověřovatele
zápisu Vladimíra Fousková a Pavel Souček, zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
4.4 smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova , evidenční číslo
smlouvy OŽPZ/11/40984 na opravu MK na p.p.č. 598 k.ú. Bítovany.
4.5 záměr č. 1/2011 na prodej p.p.č. 595/1 k.ú. Bítovany o výměře 339 m2 pro žadatele,
kterým byl pan Vít Šporke, Bítovany 11.
4.6 kupní smlouvu č. 2/2011 na odprodej pozemkové parcely č. 595/1 o výměře 339 m2
za cenu 28 Kč/m2 , celkem 9 492 Kč . Kupujícím je pan Vít Šporke, Bítovany.
4.7 záměr č. 2/2011 na zřízení věcného břemene č. IV-12-2007521/VB/1 Bítovany-knnBinková na p.p.č. 598 k.ú. Bítovany , vyznačeného dle geometrického plánu č. 286779/2010 zhotoveného firmou MAPING, v.o.s. , ve prospěch firmy ČEZ Distribuce,
a.s. , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 Děčín, IČ 24729035,
zastoupené na základě plné moci společností ELPO s.r.o., se sídlem Dvakačovice 16,
538 62 Hrochův Týnec, IČ 26005221. Náhrada za zřízení věcného břemene bude činit
1 000 Kč ve prospěch obce, jednorázově.
4.8. Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje opravy podlah a skladu v Mateřské škole,
Bítovany. Financování je součástí rozpočtového opatření č. 2/2011. Schválení oprav
je provedeno dle zřizovací listiny mateřské školy, čl. V, bod 8.
4. 9 Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011, příjmy se
zvyšují o 570 000 Kč , výdaje se zvyšují o 570 000 Kč.
B) bere na vědomí
4.3 informaci o hospodaření obce za období 1-5 / 2011
4.10 závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko včetně přezkumu hospodaření
za rok 2010 s výsledkem : nebyly shledány žádné nedostatky
4.11 zprávy finančního a kontrolního výboru a komisí stavební a životního prostředí,
sociálně-kulturní a pro práci s mládeží
4.12 návrhy na podání žádostí o dotace na rok 2012

C) ukládá
4.11 starostovi, dle zjištění kontrolního výboru, aktualizovat Povodňový plán obce. Termín
do 30.9.2011

