Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 23.3. 2015
A) Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení č. :
3.1 program schůze
3.2 návrhovou komisi ve složení Procházková Iva, Binko Pavel; ověřovatele zápisu Janu
Čechlovskou a Radka Dostála ; zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
3.3 dle § 84 odst 2 bod b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ,účetní závěrku obce
sestavenou k 31.12.2014, výsledky hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2014
včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014 ( při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky )
s výsledkem : bez výhrad.
3.4 účetní závěrku Mateřské školy, Bítovany, okres Chrudim za rok 2013. Závěrka byla
zapsána do listin v Obchodním rejstříku dne 9.2.2015.
3.5 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy, Bítovany, okres
Chrudim za rok 2014 ve výši 105 606,02 Kč a jeho rozdělením fondů MŠ následovně :
do fondu odměn bude přiděleno 5 000,- Kč, do fondu rezervního 100 606,02 Kč .
3.8. smlouvu o zajištění provozu sběrného dvora pro převzetí odpadů vyprodukovaných na
území obce Bítovany (se zvláštním zřetelem na zpracování biologicky rozložitelného
odpadu) s firmou Recycling-kovové odpady a. s., IČO 25252852.
3.9 smlouvu č. OŠK/000226/2014/VPS o plnění povinné školní docházky v základní škole
zřizované městem Chrudim .
3.10 poskytnutí finančního plnění na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na žáky
plnící školní docházku v základní škole zřizované městem Slatiňany dle vyúčtování
za rok 2014 ve výši 289 Kč
3.11 poskytnutí finančního daru pro Domov pro seniory v Heřmanově Městci, na základě
dlouhodobého pobytu naši občanky Věry Drášilové, ve výši 3 000,- Kč.
3.12 smlouvu s Městskou knihovnou Chrudim o sdružování finančních prostředků na
nákup výměnného fondu pro podporu výkonu regionálních funkcí knihoven pro
rok 2015 ve výši 1 000,- Kč.
3.13 rozpočtové opatření č. 1 , příjmy ve výši 34 000 Kč a rozpočtové opatření č. 2
– výdaje ve výši 234 000 Kč.
3.15 záměr č. 1/2015 na zřízení služebnosti inženýrských sítí na p.p.č. 610/28 a p.p.č. 71/1
k.ú. Bítovany pro RD čp. 83 a smlouvu o smlouvě budoucí SB č. 1-2015 k tomuto
záměru.
3.16 záměr zpracování změn územního plánu obce Bítovany.
3.18 veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015 poskytnutí individuální dotace Tělovýchovné
jednotě Bítovany ve výši 20 000 Kč
( k bodu jednání č. 3.21)
B) zastupitelstvo obce vydává usnesením č. :
3.6 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 stanovující systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce , včetně
nakládání se stavebním odpadem.
3.7. nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Bítovany.
3.17 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadu.
( bod č. 3.20 jednání )
C) zastupitelstvo obce stanovuje usnesením č.
3.19. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu neuvolněným
členům zastupitelstva obce ve výši stanovené výpočtem dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění , tj.
Nařízení vlády ze dne 16.3.2015.
Odměna bude poskytována od 1.4.2015.
D) zastupitelstvo obce pověřuje usnesením č.
3.22 a 3.23 starostu jednáním ohledně připomínek vzešlých z kontroly zápisů a z diskuse
E) zastupitelstvo obce bere na vědomí body jednání :
3.14 zprávu o uplatňování územního plánu Bítovany za období leden 2010 – říjen 2014,
kterou zpracoval MěÚ Chrudim .
3.16. zprávu o hospodaření obce za období 1- 2/ 2015
3.17 zprávu k poskytování dotací v souvislosti , zák. 250/2000 Sb a vydání interní směrnice
3.22. kontrolu minulého zápisu
3.23 informace starosty obce a diskusi

