Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 5
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany
konaného dne 12.9.2011
Zastupitelstvo obce :
A) schvaluje
5. 1. Program schůze
5.2. Návrhovou komisi ve složení Iva Procházková, Pavel Souček , ověřovatele zápisu
Olgu Dvořákovou a Marcelu Machačovou, zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
5.3. Záměr č. 3 /2011 na prodej části p.p.č. 71/1 k.ú. Bítovany paní Růženě Jindrové .
5.4. Záměr č. 4/2011 a 5/2011 na prodej p.p.č. 610/6 o výměře 47 m2 , p.p.č. 610/62
o výměře 2 m2 a st.p.č. 233 o výměře 13 m2 k.ú. Bítovany pro žadatele pana
Miroslava Bohuněk.
5.5. Kupní smlouvu č. 3/2011 na odprodej pozemkových parcel č. 610/6 o výměře 47 m2 ,
p.p.č. 610/62 o výměře 2 m2 a st.p.č. 233 o výměře 13 m2 k.ú. Bítovany za cenu
28 Kč/m2 , celkem 1 736 Kč . Kupujícím je pan Miroslav Bohuněk
5.6. Záměr č. 6/2011 na směnu a prodej pozemkových parcel a to následovně: Obec
převeden na pana Jaromíra Kučeru p.p.č. 581 o výměře 306 m2 a část p.p.č. 573/3, ze
které byl geometrickým plánem č. 271-306/2009 zhotoveným firmou Geodetales
Chrudim s.r.o., oddělena část o výměře 85 m2 a nově označena jako p.p.č. 573/10.
Celková výměra činí 391 m2 . Pan Jaromír Kučera převede na obec Bítovany p.p.č.
264/9 o výměře 221 m2 a p.p.č. 264/10 o výměře 302 m2 . Celkem 523 m2 .
Rozdíl ve výměrách ve výši 132 m2 bude obcí p. Kučerovi doplaceno, za předem
dohodnutou cenu 29 Kč/m2 .
5.7. Rozpočtové změny č. 3 a č. 4 v rozpočtu upraveném na rok 2011. Příjmy se zvyšují
o 100 000 Kč, výdaje se zvyšují o 374 000 Kč.
5.8. výjimku z počtu dětí na třídu na 28, pro školní rok 2011/2012, pro Mateřskou školu
Bítovany
B) bere na vědomí
5.9. informaci o hospodaření obce za období 1-8 / 2011
5.10. informaci o podávání žádostí o dotace na rok 2012
5.11. personální změny
5.12. připomínky k jízdnímu řádu autobusů f. Oredo
5.13. informaci o práci s připomínkami

C) ukládá
5.13. starostovi, dle zjištění kontrolního výboru, aktualizovat Povodňový plán obce
5.13. starostovi projednat smlouvy na odvoz papírů firmou TS Chrudim 2000 spol. s r.o.
5.10 podat v řádných termínech příslušné žádosti o dotace

