Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 19
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 30.6. 2014
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
19.1 rozšířený program schůze
19.2 návrhovou komisi ve složení Pavel Souček, David Dvořák. Za ověřovatele zápisu Ivu
Procházkovou, Olgu Dvořákovou. Za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
19.5 smlouvu s Pardubickým krajem č.OŽPZ/14/21134, na dotaci na pořízení komunální
techniky na údržbu obce.
19.9 opravenou hodnotící zprávu o uplatňování územního plánu, včetně podnětů občanů ke
změnám, pro pořízení novely územního plánu pro MěÚ Chrudim.
19.12 rozpočtová opatření č. 3/2014 ( přeúčtování );
č. 4/2014 zvýšení příjmů o 305 000,- Kč ; č. 5/2014 – zvýšení výdajů o 483 000 Kč;
B) zastupitelstvo obce pověřuje
19.6 starostu Ing. Bc. Jaromíra Pražana podepsáním smlouvy se společností EKO-KOM,
a.s, dodatku č. 1 a pověření ( zmocnění ) pro firmu Ave odpadové hospodářství, a.s.
C) zastupitelstvo obce ruší
19.8 usnesení č. 18.13./2014, hodnotící zprávu o uplatňování územního plánu včetně
podnětů občanů ke změnám pro pořízení novely územního plánu, pro MěÚ Chrudim,
na základě zjištění nových skutečností.
D) zastupitelstvo obce stanovuje
19.14 dle zákona č. 128/2000 Sb., § 67 a 68 , počet členů zastupitelstva obce pro volební
období 2014 – 2018 a to 7 členů.
E) zastupitelstvo obce ukládá
19.4. starostovi připravit podklady k posouzení nákupu traktůrku John Deer pro údržbu
obce , včetně porovnání s nákupem jiné značky, ke schvalování na příštím
zastupitelstvu obce.
Termín do :
10.9.2014
Zodpovídá : starosta
19.11 místostarostce jednat s městem Slatiňany o financování nákladů na ZŠ Slatiňany za
rok 2014 s prodlužováním na další roky
Termín do :
10.9.2014
Zodpovídá : místostaroska
19.15.c) starostovi provést mapování a kontrolu vypouštění odpadních vod z domácností do
kanalizace a do vodotečí
Termín do : 1.9.2014 Zodpovídá starosta
19.15 d) e) starostovi provést opatření k volnému pobíhání psů , znečišťování veřejných
prostranství – na prostranství na sad instalovat informační tabulku, zakoupit koš na
psí exkrementy.
Termín do :
1.9.2014
Zodpovídá : starosta

F) zastupitelstvo obce bere na vědomí
19.3 závěrečný účet DSO Mikroregion Chrudimsko za rok 2013 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Chrudimsko
19.7 uzavření smlouvy se společností REVENGE na umístění a provozování 1 ks
kontejneru na sběr oděvů, obuvi a textilu
19.10 informaci o jednání s Městem Slatiňany o částce na dofinancování nákladů na plnění
povinné školní docházky v ZŠ Slatiňany za rok 2013
19. 13 zprávu o hospodaření obce za období 1- 6/ 2014
19.15 kontrolu minulého zápisu.
19.16 Informace starosty obce a diskusi

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starosty č. 7/2014 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. 19 / 2014
Zapisovatelka Ing. Eva Jonášová, podpis ......................................
Ověřovatelé zápisu:
Iva Procházková,

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

Olga Dvořáková,

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

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

