Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 15.12. 2014
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
2.1 rozšířený program schůze
2.2 návrhovou komisi ve složení Radek Dostál, Jana Čechlovská; ověřovatele zápisu Ivu
Procházkovou a Renatu Maryškovou ; zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
2.3 rozpočtová opatření rozpočtová opatření č. 11/2014 - příjmy se zvyšují 240 000 Kč. A
RO č. 12/2014 – snížení výdajů o 585 000 Kč.
2.4 rozpočet na rok 2015. Příjmy jsou plánovány ve výši 4 555 000 Kč, výdaje ve výši
4 501 700 Kč před konsolidací, konsolidace příjmů i výdajů činí 30 000 Kč
( převod vlastním účtům, tzv. Fond kanalizace ) .
2.6. plán práce finančního výboru na rok 2015
2.7. plán práce kontrolního výboru na rok 2015
2.8. záměr č. 2/2014 na zřízení služebnosti inženýrských sítí na p.p.č. 610/28 k.ú.
Bítovany pro RD čp. 109, dle geometrického plánu , a pověřuje starostu sepsáním
smlouvy se žadatelkou, paní Janou Linhartovou, jako oprávněnou z věcného břemene.
Poplatek obci za zřízení služebnosti bude jednorázový, ve výši 300 Kč a dále žadatelka
uhradí náklady na zápis do katastru nemovitostí.
2.9. záměr č. 3/2014 na pronájem části p.p.č. 505/15 k.ú. Bítovany o výměře 29,45 m2 .
Jedná se o druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace .
Nájemní cena je schválena ve výši 20 Kč / m2 / rok. Nájemní smlouvu bude uzavřena
na dobu 1.1.2015 – 31.12.2019. Nájemkyní bude paní Lenka Nechanická.
2.10. odpisová plán obce Bítovany pro rok 2015 dle přílohy
2.11. odpisová plán Mateřské školy,Bítovany okres Chrudim IČ 71003304 pro rok 2015
dle přílohy
2.14. nákup dalších prvků na dětské hřiště na rok 2015 ve výši max. 100 000 Kč
2.16. podání žádosti o dotaci v r.2015 na pořízení systému JSVO (bezdrátový rozhlas,
hlásiče zvýšené hladiny vodního toku, varování před vnějším ohrožením obce
z důsledku havárie) alternativně s možností podání žádosti prostřednictvím firmy
zhotovitele z Fondu ministerstva ŽP
B) zastupitelstvo obce vydává
2.5 obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2014 , o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů , platnou pro rok 2015.
C) zastupitelstvo obce stanovuje
2.12. kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření mezi veřejnými
zasedáními ZO až do výše 100 000 Kč. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci
o každém rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání a jejich odůvodnění.
D) zastupitelstvo obce pověřuje
2.18. starostu jednáním ohledně připomínek vzešlých z kontroly zápisů a z diskuse
( body 2.13; 2.16 ; 2.17 )
E) zastupitelstvo obce bere na vědomí
2.13. informaci o uplatňování územního plánu Bítovany za období leden 2010 – říjen 2014,
který zpracoval MěÚ Chrudim a bod přesouvá na další jednání ZO

2.15. zprávu o hospodaření obce za období 1- 11/ 2014
2.17. kontrolu minulého zápisu
2.18 informace starosty obce a diskusi

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

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

Renata Maryšková

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

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

