Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany
konaného dne 14.12.2012
Zastupitelstvo obce :
A) schvaluje
11.1. program schůze
11.2. návrhovou komisi ve složení David Dvořák a Pavel Souček. Ověřovatele zápisu
Ivu Procházkovou a Vladimíru Fouskovou. Zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou .
11.3. záměr č. 6/2012 na zřízení věcného břemena práva jízdy a chůze po p.p.č. 140/38
ve vlastnictví obce Bítovany, LV 10 001, ve prospěch vlastníků p.p.č. 140/3 a 140/37
k.ú. Bítovany.
11.4. smlouvu o zřízení věcného břemena práva jízdy a chůze na p.p.č. 140/38 ve
vlastnictví obce Bítovany, LV 10 001, ve prospěch vlastníků p.p.č. 140/3 a 140/37
k.ú. Bítovany , za cenu 300 Kč a za další poplatek ve výši ½ ceny kolku při
podání návrhu na vklad do katastru.
11.5. záměr č. 7/2012 na pronájem část p.p.č. 505/15 k.ú. Bítovany o výměře 29,45 m2
za cenu 20 Kč/m2 , tj. 589 Kč/rok , do 31.12.2014, pro paní Lenku Nechanickou
( dříve Kadlecovou )
11.6. nájemní smlouvu pro paní Lenku Nechanickou na pronájem část p.p.č. 505/15 k.ú.
Bítovany o výměře 29,45 m2 za cenu 20 Kč/m2 , tj. 589 Kč/rok , do 31.12.2014
11.7. úplatný převod p.p.č. 610/20 a 610/21 k.ú. Bítovany, od Pozemkového fondu ČR
11.8. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Vyhláška nabude účinnosti dne 1.1.2013.
11.9. rozpočtová opatření č. 7/2012 ; č. 8/2012, dle přílohy
11.10. rozpočet obce na rok 2013 , kde příjmy činí 4 miliony Kč a výdaje 3 895 000 Kč
11.11. odpisový plán obce pro rok 2013 dle přílohy
11.12. odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Bítovany, okres
Chrudim, na rok 2013 dle přílohy
11.13. Program obnovy venkova na roky 2013 - 2016
11.14. aktualizovaný plán financování obnovy kanalizace obce Bítovany, platný od r. 2012
11.15. plán opatření k dosažení přípustných hodnot zbytkového znečištění ve
vypouštěných vodách do toku Ležák
11.16. zprávu finančního výboru o jeho činnosti za rok 2012
11.17. plán práce finančního výboru na rok 2013
11.18. zprávu kontrolního výboru o jeho činnosti za rok 2012
11.19. plán práce kontrolního výboru na rok 2013
B) bere na vědomí
11.20. zprávu o činnosti komise sociální a kulturní za rok 2012 a plán práce na rok 2013
11.21. zprávu o činnosti komise pro mládež za rok 2012 a plán práce na rok 2013
11.22. rozpočtový výhled na roky 2014 -2015
11.23 informaci o hospodaření obce za období 1 – 11 /2012
11.24. zprávu o plnění úkolů uložených na minulých zasedáních

