Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 5
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 21.9. 2015
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
5.1 program schůze
5.2 návrhovou komisi ve složení Radek Dostál , Jana Čechlovská. Za ověřovatele zápisu
Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Pavla Binka. Za zapisovatelku Ivu Procházkovou.
5.3 jednací řád zastupitelstva obce
5.4 aktualizaci Programu obnovy venkova
5.5 rozpočtová opatření č. 5 až 8 , rozpočet upravený bude v příjmech i ve výdajích činit
5 055 000 Kč před konsolidací
5.6 smlouvu S/ č.2/2015 na zřízení služebnosti inženýrských sítí v p.p.č. 610/28 a p.p.č.
71/1 k.ú. Bítovany pro p. Květu Vančurovou a každého dalšího majitele st.p.č. 108 k.ú.
Bítovany ( RD čp. 83) dle GP.Poplatek obci bude jednorázový, ve výši 300 Kč a dále
paní Vančurová uhradí náklady na zápis do KN.
5.7 vyhodnocení došlých nabídek na pacht zemědělské pozemky v majetku obce , LV
10 001 a schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky a to pro osobu Jan Zitko, doručovací
adresa Vlčnov 6, 537 01 Chrudim, IČ 412 79 646.
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením pachtovní smlouvy na 5 let za cenu 59 560
Kč pro nájem 13,3422 ha .
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením pachtovní smlouvy a to do 1 měsíce.
5.8 darovací smlouvu pro spolek Zálesák ve výši 5 000 Kč
5.9 revokaci usnesení 4.11/2015, o podání žádosti o dotaci z POV ke krajskému úřadu
Pardubického kraje na opravu sociálního zařízení v MŠ, II. patro, na rok 2016. Tato
žádost se ruší.
B) zastupitelstvo obce ukládá starostovi
pracovat s úkoly dle bodu 5.12., tj :
a) záměr zpracování změn územního plánu obce Bítovany
b) zajistit vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod do řeky Ležák a to do
31.12.2015
e) dokončit stavební úpravy buněk za Oú a požádat o kolaudaci
f) zajistit statické zabezpečení hasičské zbrojnice , bezodkladně
g) zajistit projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení
pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle bodu 5.13
C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
5.8 informaci k záměru č. 4/2015 na prodej části p.p.č. 594 , k.ú.
Bítovany , dle GP č. 320-039/2014 597-039/2014 vznikl nový st.pozemek č. 262
o výměře 366 m2 Agentuře OP ČR .
5.11. zprávu o hospodaření obce za období 1- 8/ 2015
5.12 a 5.13 informace starosty obce a diskusi
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starosty č.7/2015 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. 5 / 2015

