Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 14.12. 2015
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
6.1 program schůze
6.2 návrhovou komisi ve složení Pavel Binko, Iva Procházková, ověřovatele zápisu Radka
Dostála , Janu Čechlovskou , zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
6.3 odvod finanční částky určené na odpisy z MŠ Bítovany do rozpočtu zřizovatele
6.4 rozpočtové opatření č. 9;10;11. Rozpočet upravený bude činit 5 200 000 Kč v příjmech
i ve výdajích; rozpočet upravený po konsolidaci bude ve výši 5 005 000 Kč
v příjmech i ve výdajích.
6.5 rozpočet na rok 2016 v následujícím znění :
Příjmy ve výši 4 810 000 Kč, konsolidace ve výši 100 000 Kč, rozpočtové příjmy po
konsolidaci činí 4 710 000 Kč.
Výdaje ve výši 4 380 000 Kč, konsolidace ve výši 100 000 Kč, rozpočtové výdaje po
konsolidaci činí 4 280 000 Kč.
6.7 záměr č. 5/2015 a smlouvu č. 1/vyp/2015 na výpůjčku čp. 173 (občanská vybavenost)
na st.p. č. 187/1 k.ú. Bítovany pro Tělovýchovnou jednotu Bítovany, do 31.12.2019
6.8 zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015
6.9 plán práce kontrolního výboru na rok 2016
6.10 zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2015
6.11 plán práce finančního výboru na rok 2016
6.12 odpisová plán obce Bítovany pro rok 2016
6.13 odpisová plán Mateřské školy,Bítovany okres Chrudim IČ 71003304 pro rok 2016
6.14 smlouvu o plnění povinné školní docházky, označenou OŠK/000231/2015/VPS pro
kalendářní rok 2016 s městem Chrudim
6.15 záměr na získání hřbitova včetně p.p.č. 272, p.p.č. 274 a st.p.č. 176 k.ú. Bítovany do
vlastnictví obce.
B) zastupitelstvo obce vydává
6.6 obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2015 , o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ,
s účinností od 1.1.2016.
C) zastupitelstvo obce ukládá starostovi
pracovat s úkoly dle minulých zasedání , 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 a rekonstrukci zbrojnice
g) zajistit projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení
pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle bodu 6.18 a 6.19
D) zastupitelstvo obce bere na vědomí
6.16 zprávu o hospodaření obce za období 1- 11/ 2015
6.17 informaci o rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko na rok 2016
6.18 a 6.19 kontrola minulého zápisu a plnění vzešlých úkolů a dnešní diskusi

