Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany
konaného dne 27. 3. 2013
Zastupitelstvo obce :
A) schvaluje
12.1. program schůze
12.2. návrhovou komisi ve složení Marcela Machačová, Iva Procházková
Ověřovatele zápisu Davida Dvořáka, Pavla Součka
Zapisovatelku Olgu Dvořákovou
12.3. účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2012, výsledky hospodaření a závěrečný
účet obce za rok 2012 včetně zprávy krajského úřadu Pardubického kraje o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 ( při přezkoumání hospodaření obce
Bítovany nebyly zjištěny chyby a nedostatky ) s výsledkem : bez výhrad.
12.4. účetní závěrku Mateřské školy, Bítovany, okres Chrudim a rozdělení zlepšeného
výsledku ve výši 68 484,76 Kč do fondů následovně : do fondu odměn 5 000 Kč,
do rezervního fondu 63 484,76 Kč.
12.5. záměr č. 1/2013 na uzavření „ Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-2019999/VB/01, název stavby :
Bítovany,knn pro 8 RD – Bláha, k.ú. Bítovany, LV 10001 „ a to na základě
budoucího geometrického plánu.
12.6. OZV vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Vyhláška nabude
účinnosti dne 1.4.2013.
12.7. rozpočtová opatření č. 1/2013 ; č. 2/2013
12.9. zařazení obce Bítovany do územní působnosti MAS Chrudimsko, o.s.
přípravu ISÚ ( intergované strategie území MAS Chrudimsko, o.s. ) na území obce
jmenování starosty, Ing. Bc. Jaromíra Pražana , zástupcem pro jednání v MAS
Chrudimsko , o.s.
12.15.smlouvu o smlouvě budoucí na prodej části p.p.č. 573/3 k.ú. Bítovany panu Jaromíru
Kučerovi. Dle GP č. 271-306/2009 zhotoveného firmou Geodetales s.r.o., Tovární
1112, Chrudim, č. plánu 271-306/2009, vznikne nově pozemková parcela č. 573/10
o výměře 85 m2 .
B) neschvaluje
12.10. žádost měst Chrudim a Slatiňany na úhradu neinvestičních nákladů na žáky ZŠ
s trvalým pobytem v obci Bítovany na rok 2013 ( 2014 ).
C) nepovoluje
12.12. konání pouličních sbírek šatstva firmě Handlova „TESSO” , ani žádné
jiné obdobné firmě.
D) bere na vědomí
12.8. informaci o hospodaření obce za období 1 – 2 /2013
12.11. odstoupení Ing. Evy Jonášové z funkce kronikářky

