Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 21.3. 2016
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
7.1 program schůze
7.2 návrhovou komisi ve složení Jana Čechlovská, Radek Dostál, ověřovatele zápisu Ivu
Procházkovou, Pavla Binka , zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
7.3 účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2015, výsledky hospodaření a závěrečný účet
obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 ( při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky ) s výsledkem : bez výhrad.
7.4 účetní závěrku Mateřské školy, Bítovany, okres Chrudim za rok 2015. Závěrka byla
zapsána do listin v Obchodním rejstříku dne 16.2.2016
7.5 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy, Bítovany, okres
Chrudim za rok 2015 ve výši 63 531,20 Kč a navrhuje následující rozdělení :
do fondu odměn bude přiděleno 3 000,- Kč, do fondu rezervního 60 531,20 Kč
7.7 darovací smlouvu č. 1/2016 na poskytnutí příspěvku mysliveckého sdružení Diana
Zaječice z.s. , IČ 75065169
7.8 rozpočtové opatření č. 1, navýšení příjmů o 10 000 Kč; a rozpočtové opatření č. 2,
navýšení výdajů o 20 000 Kč.
7.9 veřejnoprávní smlouvu č. 1/2016 o poskytnutí individuální dotace podle novely zákona
č. 250/2000 Sb. Tělovýchovné jednotě Bítovany do výši 20 000 Kč.
B) zastupitelstvo obce stanovuje
měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce dle přílohy č. 1,
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění zákona č. 352/2015 Sb. Výpočet je přílohou. Odměna
bude poskytována, dle § 77 odst. 2 zákona o obcích 1.4.2016.
C) zastupitelstvo obce ukládá starostovi
pracovat s úkoly dle minulých zasedání a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle
bodu , tj. body 7.11 - 7.16
D) zastupitelstvo obce bere na vědomí
7.10 zprávu o hospodaření obce za období 1- 2/ 2016
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starosty č.2/2016 o konání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
3) Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
4) Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 7 / 2016
Zapisovatelka Ing. Eva Jonášová, podpis ......................................
Ověřovatelé zápisu:
Iva Procházková

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

Pavel Binko

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

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

