Obec Bítovany
Zastupitelstvo obce Bítovany
Zápis č. 18
ze zasedání Zastupitelstva obce Bítovany,
konaného dne 26. 3. 2014, od 18:00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Bítovany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.00 hodin starostou obce Ing. Bc. Jaromírem Pražanem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, v souladu s § 92 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích).
Informace o konání veřejného zasedání, podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, byla na pevné
úřední desce Obecního úřadu Bítovany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní, a to od 14.3.2014 do 26.3.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Dále konstatoval, že proti zápisu č. 17/2013 nebyly členy zastupitelstva podány námitky,
viz § 98 odst. 2 zákona o obcích.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha) konstatoval, že
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), tj. 71,0 %,
tzn., že zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod č. 1
Program zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce, viz příloha č. 1.
Příloha č. 1
Návrh usnesení č. 18.1:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 18.1 bylo schváleno.

Bod č. 2
Volba komisí, zapisovatelky
Starosta doporučuje návrhovou komisi ve složení Pavel Souček, David Dvořák. Za
ověřovatele zápisu doporučuje Ivu Procházkovou, Olgu Dvořákovou.
Za zapisovatelku navrhuje Ing. Evu Jonášovou.
Příloha č. 2
Návrh usnesení č. 18.2:
Zastupitelstvo obce schvaluje: návrhovou komisi ve složení Pavel Souček, David Dvořák .
Za ověřovatele zápisu Ivu Procházkovou, Olgu Dvořákovou
Za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 18.2 bylo schváleno.
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Bod č. 3
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2013, výsledky
hospodaření, zprávu inventarizační komise za rok 2013 , závěrečný účet obce za rok 2013
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Přezkum proběhl na Oú Bítovany dne
28.1.2014, byl proveden Krajským úřadem Pardubického kraje, s výsledkem ( bod B
zprávy ) : při přezkoumání hospodaření obce Bítovany nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkumu byly kontrolovány hospodářské záležitosti obce a MŠ, inventarizace majetku,
odměňování, smlouvy, zápisy ZO a výborů, směrnice a obecně závazné vyhlášky (viz odd.
A přezkumu ).
Příloha č. 3
Návrh usnesení č. 18.3.:
Zastupitelstvo obce, dle § 84 odst 2 bod b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , schvaluje
účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2013, výsledky hospodaření a závěrečný účet obce
za rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 ( při přezkoumání hospodaření obce Bítovany nebyly
zjištěny chyby a nedostatky ) s výsledkem : bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 5 , proti 0 , zdrželi se 0.
Usnesení č. 18.3. bylo schváleno.

Bod č. 4
Finanční výbor, ve spolupráci s ředitelkou Mateřské školy, Bítovany, okres Chrudim
předkládá k projednání účetní závěrku MŠ za rok 2013 včetně inventarizační zprávy.
Závěrka je zveřejněna v Obchodním rejstříku, zápis 5.3.2014.
Příloha č. 4
Návrh usnesení č. 18.4:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, Bítovany, okres
Chrudim za rok 2013. Závěrka byla zapsána do listin v Obchodním rejstříku dne 5.3.2014.
Výsledek hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželi se 0.
Usnesení č. 18.4. bylo schváleno.
Bod 5
Finanční výbor, ve spolupráci s ředitelkou Mateřské školy Bítovany
předkládá
k projednání rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy, Bítovany,
okres Chrudim za rok 2013 ve výši 3 753,29 Kč a navrhuje následující rozdělení do fondů
MŠ : do fondu odměn bude přiděleno1 000,- Kč, do fondu rezervního 2 753,29 Kč
Příloha č. 5
Návrh usnesení č. 18.5:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Mateřské školy, Bítovany, okres Chrudim za rok 2013 ve výši 3 753,29 Kč a navrhuje
následující rozdělení do fondů MŠ : do fondu odměn bude přiděleno1 000,- Kč, do fondu
rezervního 2 753,29 Kč

Výsledek hlasování: pro 5 , proti 0 , zdrželi se 0.
Usnesení č. 18.5. bylo schváleno.
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Bod č. 6
Zastupitelstvo projednalo směrnici k odpisům Mateřské školy Bítovany, od roku 2014 .
Příloha č. 6
Návrh usnesení č. 18.6:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici k odpisům Mateřské školy, Bítovany, okres
Chrudim, platnou od roku 2014.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 18.6 bylo schváleno.
Bod č. 7
Na základě žádosti , kterou k Oú Bítovany podala firma IKOV stavební s.r.o. se sídlem
Slatiňany , ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byl
zveřejněn záměr obce č. 1/2014 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na stavbu dešťové
kanalizace na p.p.č. 601/1 k.ú. Bítovany . V intencích tohoto záměru byla vypracována
smlouva o smlouvě budoucí č. 1/2014 o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí.
Záměr byl vyvěšen na úředních deskách od 25.2.2014 do 12.3.2014,
Příloha č. 7
Návrh usnesení č. 18.7:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 1/2014 na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
výstavbu dešťové kanalizace v p.p.č. 601/1 k.ú. Bítovany pro firma IKOV stavební s.r.o.
se sídlem Slatiňany a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských
sítí č.1/201 tamtéž.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 18.7 bylo schváleno.

Bod č. 8
Na základě stejné žádosti , kterou k Oú Bítovany podala firma IKOV stavební s.r.o. se
sídlem Slatiňany , ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, byl zveřejněn záměr obce č. 1/2014 o uzavření smlouvy pro budoucí výstavbu
chodníku na části p.p.č. 601/1 k.ú. Bítovany . K tomuto záměru byla vypracována smlouva
o smlouvě budoucí na právo stavby č 2/2014 pro výstavbu chodníku na části p.p.č. 601/1.
Záměr byl vyvěšen na úředních deskách od 25.2.2014 do 12.3.2014,
Příloha č. 8
Návrh usnesení č. 18.8:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 1/2014 na uzavření smlouvy o budoucí výstavbě
chodníku na části p.p.č. 601/1 k.ú. Bítovany pro firmu IKOV stavební s.r.o. se sídlem
Slatiňany a smlouvu o smlouvě budoucí na právo stavby č. 2/2014 na výstavbu chodníku.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 18.8 bylo schváleno.
Bod č. 9
Zastupitelstvo projednalo žádost Farní charity Chrudim o příspěvek na činnost. Byla
navržena částka 8 000 Kč.
Příloha č. 9
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Návrh usnesení č. 18.9:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve prospěch Farní charity Chrudim ve výši 8 000
Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 18.9 bylo schváleno.
Bod č. 10
Zastupitelstvo projednalo žádost ( koho )…..o příspěvek na vydání knihy „ historie
Auesperských dvorů „ . Byla navržena částka 2 000 Kč.
Příloha č. 10
Návrh usnesení č. 18.10:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na vydání knihy „ historie Auesperských dvorů „
ve výši 2 000 Kč, který bude poskytnut …………..
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 18.10 bylo schváleno.
Bod č. 11
Obec na minulém zasedání projednávala žádost Města Slatiňany o uzavření smlouvy na
dofinancování neinvestičních nákladů na žáky základních škol za rok 2013. Situaci
projednávala místostarostka Iva Procházková se starostou Města Slatiňany MVDr.
Jeníkem dne 26.3.2014. Dohodli se na tom, že způsob vyúčtování ještě bude prověřen.
Případné rozpočtové změny by byly schvalovány na dalším ZO.
Tento bod je pouze vzat na vědomí.
Příloha č. 11

Bod č. 12
Rozpočtovým opatřením č. 1/2014 se příjmy zvyšují o 10 000 ,- Kč.
Rozpočtovým opatřením č. 2/2014 se výdaje zvyšují o 25 600,- Kč.
Příloha č. 12
Návrh usnesení č. 18.12:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2014 , příjmy ve výši
10 000 Kč a č. 2/2014 , výdaje ve výši 25 600 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 18.12 bylo schváleno.

Bod č. 13
Zpráva o uplatňování územního plánu obce a podklady pro novelizaci
V souladu se stavebním zákonem je pořizovatel nejdéle po čtyřech letech povinen pořídit
tzv. „ Zprávu o uplatňování územního plánu.“ Jejím úkolem je zjistit, zda během
uplynulého období vyvstala potřeba pořízení změny stávajícího územního plánu.
Starosta předkládá hodnotící zprávu , jak byla v obci realizována výstavba na některé z
návrhových lokalit, zda došlo k realizaci dopravní či technické infrastruktury a předává
soupis podnětů občanů na pořízení změny územního plánu.
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Na základě těchto sdělení zpracuje Městský úřad Chrudim návrh zprávy, která bude
zahrnovat i zadání změny územního plánu. Ten bude projednán s veřejností, okolními
obcemi, dotčenými orgány a poté bude zpráva předložena ke schválení v zastupitelstvu
obce.
Příloha č. 13
Návrh usnesení č. 18.13:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje hodnotící zprávu o uplatňování územního plánu
včetně podnětů občanů ke změnám pro pořízení novely územního plánu, pro MěÚ
Chrudim.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 18.13 bylo schváleno.

Bod č. 14
Hospodaření obce za období 1 – 2 / 2014:
Rozpočet schválený
4 478 000,- Kč
Rozpočet upravený, před konsol.
Příjmy
Kč
RU po konsolid.
Kč
Rozpočet schválený
4 808 000,- Kč
Rozpočet upravený, před konsol.
Výdaje
Kč
RU po konsolidaci
Kč
Saldo
příjmů a výdajů po konsolidaci
Stav na běžném účtu k datu 26.3.2014
Fond kanalizace – spořící účet , k 26.3. 2014
ČNB k 26.3.2014

skutečnost v Kč
820 220,74
před konsolidací

plnění %
18,3 RS
RU

po konsol.
skutečnost Kč
686 873,85
před konsolidací

RU po konso
čerpání %
14,3 RS
RU

po konsolidaci
RU po konso
+ 133 346,89 Kč
=
=
=

1 752 678,14 Kč
429 303,76 Kč
45 983,21 Kč

Na vědomí , bez schvalování.
Příloha č. 14

Bod č. 15
Dne 24.2.2014 obdržela obec novou nabídku od společnosti Milza zemědělské družstvo se
sídlem v Zaječicích 343, návrh pachtovní smlouvy č. 195/2014. Zastupitelstvo konstatuje,
tak jako již v minulém zápise, že stávající smlouva je platná do r. 2016 ??? a tudíž nebude
uzavírat novou smlouvu. Rozhodnutí o dalším nájmu přenechává novému zastupitelstvu,
které vznikne z voleb na podzim tohoto roku.
Pouze budoucí zastupitelstvo upozorňujeme, že je potřeba včas sdělit Milze své rozhodnutí,
v případě opominutí by se smlouva automaticky prodloužila o dalších 10 let.
Příloha č. 15
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Návrh usnesení č. 18.15:
Zastupitelstvo obce Bítovany neschvaluje návrh pachtovní smlouvy č. 195/2014 se
společností Milza zemědělské družstvo se sídlem v Zaječicích 343,
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 18.15 bylo schváleno.

Bod č. 16
Kontrola minulých zápisu
a) Obec nechá zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku od „rybníčka
směrem na Bišovku“, jako první krok před podáním žádosti o dotaci. Starosta jednal s SÚS,
nemá v plánu provádět opravu průtahu obcí . Bez této aktivity je samotná výstavba
chodníků obtížná.
b) Obec Bítovany zvažuje vypsání výběrového řízení na obsazení uvolněného pracovního
místa v pracovní pozici údržbáře zařízení a péče o pozemky v majetku obce - úkol trvá.
Termín do :
14 dnů
Zodpovídá : místostarostka
c) V 11/2012 se obec zavázala, při podávání žádosti o prodloužení povolení k vypouštění
odpadních vod , že v termínu „ 2013 „ provede mapování a kontrolu vypouštění
z domácností do kanalizace a do vodotečí. Úkol trvá .
Termín do : měsíce
Zodpovídá : starosta
Bod č. 17 Různé
A) Informace starosty obce:
a) obec požádala společnost EKO-KOM o bezúplatnou zápůjčku 3 kontejnerů na plast,
1 kontejneru na papír a 1 kontejneru na sklo ( 2 kontejnery na sklo již máme od loňského
roku postavené na dvoře Oú ). Budou rozmístěny na 3 nová místa a to : na hřiště, na
Bišovku, ke kostelu
b) sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne 14.4.2014
c) sběr šatstva pro Charitu je vyhlášen na týden 7. – 11.4.2014
d) práce na revitalizaci rybníka Farář končí. Do 15.4.2014 se bude rybník napouštět.
e) informace k novému občanskému zákoníku, zodpovědnost starosty a zastupitelů
f) bude se informovat na možnosti provádění pozemkových úprav Státním pozemkovým
úřadem, za využití státních dotací na protipovodňové, protierozní opatření a na cesty
g) poděkování p. Janě Čechlovské za iniciativu pro umístění pamětní desky při příležitosti
95.výročí výsadby lip u mostu u Oú.
B) Diskuse
a) volné pobíhání psů
b) na dětském hřišti je na madle skluzavky trhlina, možnost zadření třísky.
starosta má zdokumentováno, požádá p. Milana Hanče o opravu a o celkovou údržbu
hřiště ( namoření dřevěných herních prvků )
c) parkování rodičů dětí v MŠ kolem školky, bezpečnost silničního provozu
d) zamykání boční branky MŠ
Na vědomí, bez schvalování.
Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 20 hod.
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Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 18
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 26.3. 2014
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
18.1 program schůze
18.2 návrhovou komisi ve složení Pavel Souček, David Dvořák. Za ověřovatele zápisu Ivu
Procházkovou, Olgu Dvořákovou. Za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
18.3 účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2013, výsledky hospodaření a závěrečný účet
obce za rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 ( při přezkoumání hospodaření obce Bítovany nebyly
zjištěny chyby a nedostatky ) s výsledkem : bez výhrad.
18.4 účetní závěrku Mateřské školy,Bítovany za rok 2013 s výsledkem : bez výhrad.
18.5 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Bítovany za rok 2013
ve výši 3 753,29 Kč do fondů MŠ a to následovně : do fondu odměn bude přiděleno
1 000,- Kč, do fondu rezervního 2 753,29 Kč .
18.6 směrnici k odpisům Mateřské školy, Bítovany platnou od roku 2014 a odpisový plán
18.7 záměr č. 1/2014 na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výstavbu dešťové
kanalizace v p.p.č. 601/1 k.ú. Bítovany pro firma IKOV stavební s.r.o. se sídlem Slatiňany
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí č.1/2014 tamtéž
18.8 záměr č. 1/2014 na uzavření smlouvy o budoucí výstavbě chodníku na části p.p.č.
601/1 k.ú. Bítovany pro firmu IKOV stavební s.r.o. se sídlem Slatiňany a smlouvu o
budoucí smlouvě na právo stavby č. 2/2014 na výstavbu chodníku. .
18.9 příspěvek ve prospěch Farní charity Chrudim ve výši 8 000 Kč .
18.10 příspěvek na vydání knihy „ historie Auesperských dvorů „ ve výši 2 000 Kč
18.12 rozpočtová opatření č. 1/2014 , příjmy ve výši 10 000 Kč
a rozpočtové opatření č. 2/2014 , výdaje ve výši 25 600 Kč.
18.13 hodnotící zprávu o uplatňování územního plánu včetně podnětů občanů ke změnám
pro pořízení novely územního plánu, pro MěÚ Chrudim.
B) zastupitelstvo obce neschvaluje
18.15 pachtovní smlouvu č. 195/2014 se společností Milza zemědělské družstvo se sídlem
v Zaječicích 343.
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C) zastupitelstvo obce ukládá
18.16.b) místostarostce zajistit vypsání výběrového řízení na obsazení uvolněného
pracovního místa v pracovní pozici údržbáře zařízení a péče o pozemky v majetku obce .
Termín : do 14 dnů
18.16.c) starostovi provést mapování a kontrolu vypouštění odpadních vod z domácností do
kanalizace a do vodotečí . Termín do : měsíce
D) zastupitelstvo obce bere na vědomí
18.4 zprávu o hospodaření obce za období 1-2/ 2014
18.11 informaci o jednání s Městem Slatiňany o částce na dofinancování nákladů na plnění
povinné školní docházky v ZŠ Slatiňany za rok 2013
18.16 kontrolu minulého zápisu.
18.17 Informace starosty obce a diskusi

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starosty č. 4/2014 o konání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
o obcích (program)
3) Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
4) Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 18 / 2014
Zapisovatelka Ing. Eva Jonášová, podpis ......................................
Ověřovatelé zápisu:
Iva Procházková,

podpis .......................................

Olga Dvořáková,

podpis: ......................................

Starosta: Ing. Bc. Jaromír Pražan, podpis: ......................................

Razítko obce
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