Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 29.6. 2015
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
4.1 program schůze
4.2 návrhovou komisi ve složení Ing. Kateřina Vohradníková, Iva Procházková.Ověřovatele
zápisu Radka Dostála,Renatu Maryškovou. Zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
4.3 Smlouvu s Pardubickým krajem č.OŽPZ/15/22020, na příjem neinvestiční dotace na
opravu sociálního zařízení MŠ v přízemí. Dotace se poskytuje ve výše 50 % skutečných
nákladů, maximálně však 100 000 Kč
4.4 zprávu o úhradě penále na OSSP a ZP v celkové výši 5 312 Kč; penále nebude nikomu
předepisovat k úhradě
4.5 rozpočtové opatření č. 3 , příjmy ve výši 166 000 Kč a rozpočtové opatření č. 4 ,
výdaje ve výši 19 300 Kč. Rozpočet bude vyrovnaný.
4.6 schvaluje záměr č. 2/2015 na zřízení služebnosti inženýrských sítí na p.p.č. 610/28 a
p.p.č. 71/1 k.ú. Bítovany pro pro p. Janu Linhartovou a každého dalšího majitele st.p.č.
129 k.ú. ( Bítovany RD čp. 109) , dle GP, který zhotovil Ing. Imrich Rondzík, č.plánu
331-69/2015. Poplatek obci za zřízení služebnosti bude jednorázový, ve výši 300 Kč
a dále paní Jana Linhartová uhradí náklady na zápis do katastru nemovitostí
4.7 smlouvu S/ č.1/2015 v intencích záměru č. 4.6., o p. Janu Linhartovou a každého dalšího
majitele st.p.č. 129 k.ú. Bítovany ( RD čp. 109 ).
4.8 záměr č. 3/2015 na uzavření pachtu na zemědělské pozemky v majetku obce , LV
10001, které v současné době obhospodařuje Milza Zaječice. Pacht bude uzavřen od
1.1.2016. Záměr bude vyvěšen od 1.7.2015 , nabídky bude obec přijímat do 16.9.2015.
O nejvýhodnější nabídce rozhodne zastupitelstvo.
4.9 záměr č. 4/2015 na prodej části p.p.č. 594, dle GP 320-039/2014 nově označenou jako
st.p. 262 o výměře 366 m2 , za cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem
4.11 podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na Pardubický kraj pro rok 2016
na druhou část oprav sociálního zařízení v Mateřské škole Bítovany, na 2.patro.
Předpokládané celkové výdaje jsou 380 000 Kč , žádáno bude o 50 % dotaci.
B) zastupitelstvo obce pověřuje
4.10 starostu obce, Ing. Bc. Jaromíra Pražanova, k zastupování obce na všech valných
hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. , IČ 48171590 a
uděluje mu plnou moc vykonávat na těchto valných hromadách, a v souvislosti s nimi,
všechna práva Zmocnitele jako akcionáře . Pověření se vydává na dobu do 4.11. 2018.
C ) zastupitelstvo ukládá starostovi
pracovat s úkoly dle bodu 4.13., tj :
a) záměr zpracování změn územního plánu obce Bítovany
b) zajistit vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod do řeky Ležák
c) rybníček u čp. 41 - opravu návodního opevnění z vlastních prostředků
d) řešit volného pobíhání psů u dětského hřiště na sadu
e) aktualizovat paspart dopravního značení
pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle bodu 4.14
D) zastupitelstvo obce bere na vědomí
4.11. zprávu o hospodaření obce za období 1- 5/ 2015
4.14 informace starosty obce a diskusi

