Obec Bítovany
Zastupitelstvo obce Bítovany
Zápis č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Bítovany,
konaného dne 27.6.2016, od 18:00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Bítovany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.00 hodin starostou obce Ing. Bc. Jaromírem Pražanem.
Starosta oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno, v souladu s § 92 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích).
Informace o konání veřejného zasedání, podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, byla na pevné
úřední desce Obecního úřadu Bítovany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní, a to od 15.6.2016 do 27.6.2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“. Proti zápisu č. 7/2015 z 21.3.2016 nebyly členy zastupitelstva podány námitky, viz
§ 98 odst. 2 zákona o obcích.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), tj. 100 %, tzn., že zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Bod č. 1
Program zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
pevné i elektronické úřední desce.
Dále navrhuje rozšířit program o projednání OZV č. 1/2016, místní poplatek ze psů
A OZV č. 2/2016 , rušení OZV č. 1/2010 o používání symbolů obce.
Příloha č. 1
Návrh usnesení č. 8.1/2016:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje navržený program zasedání včetně bodů
rozšiřujících program.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 8.1/2016 bylo schváleno.
Bod č. 2
Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatelky
Starosta doporučuje návrhovou komisi ve složení Ing. Kateřina Vohradníková, Pavel
Binko. Za ověřovatele zápisu doporučuje Radka Dostála, Janu Čechlovskou. Za
zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
Příloha č. 2
Návrh usnesení č. 8.2/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Kateřina Vohradníková,
Pavel Binko. Za ověřovatele zápisu schvaluje Radka Dostála, Janu Čechlovskou , za
zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 8.2/2016 bylo schváleno.
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Bod č. 3
Obec požádala v r. 2015 Pardubický kraj o dotaci z Programu obnovy venkova na
rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Na kopci. Jedná se o investiční akci, bude
provedena výměna kabelů, sloupů a zahuštění. Předpokládané náklady akce jsou 250 000
Kč, obec požádala o dotaci ve výši 125 000 Kč.
Zastupitelstvo Pardubického kraje projednalo veškeré došlé záležitosti a rozdělilo dotace ,
pro naši žádost uvolnilo 100 000 Kč.
Obci byla předložena k podpisu Smlouva č. OŽPZ/16/21954, dotace se poskytuje ve výše
50 %, maximálně však 100 000 Kč. Součástí smlouvy je schvalovací doložka Pk s textem :
Právní úkon byl projednán Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 21.4.2016 a schválen
usnesením č. Z/435/16.
ZO bude schvalovat následující text : Právní jednání bylo projednáno na zastupitelstvu
obce Bítovany dne 27.6.2016 a schváleno usnesením Z / 8.3 /2016.
Příloha č. 3
Návrh usnesení č. 7.3:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje Smlouvu s Pardubickým krajem č.OŽPZ/16/21954,
na příjem investiční dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Na kopci.
Dotace se poskytuje ve výše 50 % skutečných nákladů, maximálně však 100 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželi se 0.
Usnesení č. 7.3/2016 bylo schváleno.
Bod č. 4
Dne 1.4.2016 , pod čj. Bitob 239/2016, obdržela obec od Městské knihovny Chrudim návrh
smlouvy o sdružování finančních prostředků na nákup výměnného fondu pro podporu
výkonu regionálních funkcí knihoven pro rok 2016.
Stanovená je částka 2 Kč na obyvatele, je dána možnost zvýšit částku dle rozhodnutí
zastupitelstva. Počet obyvatel obce k 1.1.2016 je 421, tj. 842 Kč minimálně.
Příloha č. 4
Návrh usnesení č. 8.4:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje Smlouvu s Městskou knihovnou Chrudim o
sdružování finančních prostředků na nákup výměnného fondu pro podporu výkonu
regionálních funkcí knihoven pro rok 2016 ve výši 1 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželi se 0.
Usnesení č. 8.4/ 2016 bylo schváleno.
Bod č. 5
Současný Program obnovy venkova byl platný pro období 2013-2016. Starosta předkládá
nový POV pro období 2017 – 2020 .
Příloha č. 5
Návrh usnesení č. 7.5:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje Program obnovy venkova pro období 2017 – 2020.
Výsledek hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželi se 0.
Usnesení č. 7.5./2016 bylo schváleno
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Bod č. 6
Obec dne 26.5.2016 obdržela žádost od Kočičího útulku na Vysočině z.s. , IČ 03731821,
Skrýšov 12. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč. Bude
uzavřena darovací smlouva č. 2/216.
Příloha č. 6
Návrh usnesení č. 8.6:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje darovací smlouvu č. 2/2016 na poskytnutí
finančního daru ve výši 1 000 Kč Kočičímu útulku na Vysočině z.s. , IČ 03731821,
Skrýšov 12.
Výsledek hlasování: pro 1 , proti 5 , zdrželi se 1.
Usnesení č. 8.6/2016 nebylo schváleno.
Bod č. 7
Rozpočtové změny : Místostarostka seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 3 ,
v kompetenci starosty, navýšení příjmů o 4 000 Kč, navýšení výdajů o 4 000 Kč.
Rozpočtovým opatřením č. 4 navrhujeme navýšení příjmů o 352 000 Kč .A rozpočtovým
opatřením č. 5 se navyšují výdaje o 773 500 Kč. Rozpočet bude vyrovnaný.
Jedná se hl. o navýšení na hasičskou zbrojnici.
Příloha č. 7
Návrh usnesení č. 8.7/2016:
Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje rozpočtové opatření č.3, navýšení příjmů i výdajů
o 4 000 Kč ; rozpočtové opatření č. 4, navýšení příjmů o 377 000 Kč . A rozpočtovým
opatřením č. 5 se navyšují výdaje o 798 500 Kč. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy i výdaje
5 203 000 Kč před konsolidací.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 8.7/2016 bylo schváleno.
Bod č. 8
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku ze psů.
Na doporučení MV odboru dozoru Pardubice navrhuje starosta vydat tuto novou OZV,
jelikož došlo v některých článcích ke změně terminologie a nově se v případě nezaplacení
může vyměřovat poplatek i hromadným předpisným seznamem. Sazba poplatku se nemění.
Příloha č. 8
Návrh usnesení č. 8.8/2016:
Zastupitelstvo obce Bítovany vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním
poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 8.8/2016 bylo schváleno.
Bod č. 9
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 , kterou se ruší OZV č. 1/2010 o používání symbolů
obce. Na doporučení MV odboru dozoru Pardubice navrhuje starosta vydat tuto novou,
zrušující OZV . Tato problematika je upravena přímo zákonem a tudíž je naše OZV
nadbytečná.
Příloha č. 9
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Návrh usnesení č. 8.9/2016:
Zastupitelstvo obce Bítovany vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 , kterou se ruší
OZV č. 1/2010 o používání symbolů obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 8.9/2016 bylo schváleno.

Bod č. 10
Hospodaření obce za období 1 – 5 / 2016:
Rozpočet schválený
skutečnost v Kč
plnění %
4 810 000 Kč
42,0 RS
Rozpočet uprav, před konsol. před konsolidací
Příjmy
4 826 000 Kč
2 018 594,02
41,8 RU
RU po konsolidaci
po konsolidaci
4 726 000 Kč
1 995 594,02
42,2 RU po konsolid
Rozpočet schválený
skutečnost Kč
čerpání %
4 380 000 Kč
34,2 RS
Rozpočet uprav, před konsol. před konsolidací
Výdaje
4 404 500 Kč
1 495 866,43
34,0 RU před konsol
RU po konsolidaci
po konsolidaci
4 304 500 Kč
1 472 866,43 Kč
34,2 RU po konsolid
Konsolidace rozpočet
100 000 Kč příjmy
konsolidace skutečnost 23 000
100 000 Kč
výdaje
23 000
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 522 727,59 Kč
Stav na běžném datu, KB 27.6.2016
=
ČNB k 27.6.2016
=
Fond kanalizace – spořící účet , k 27.6.2016

3 848 817,52 Kč
11 329,41 Kč
= 521 545,69 Kč

Na vědomí, bez schvalování
Bod č. 11
Informace starosty o stavebních úpravách knihovny.
Na vědomí, bez hlasování
Bod č. 12
Informace o plánované investiční akci Bezpečné a bezbariérové chodníky, přednesl
starosta.
Bez schvalování, vzato na vědomí.
Bod č. 13
Informace o rekonstrukci požární zbrojnice, přednesl starosta.
Bez schvalování, vzato na vědomí.
Bod č. 14
Informace o závěrečném účtu DSO Mikroregion Chrudimsko za rok 2015, vč. přezkumu
hospodaření, který provedl Pardubický kraj ( nebyly zjištěny chyby a nedostatky ).
Zprávy byly vyvěšeny na pevné i elektronické úřední desce od 1.6. – 15.6.2016.
Bez schvalování, vzato na vědomí.
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Bod č. 15
Kontrola minulých zápisu
a) záměr zpracování změn územního plánu obce Bítovany.
Starosta : sepsat dohodu s Romanem Bláhou na snížení stavebních ploch v jeho vlastnictví,
které budou nahrazeny jinými pozemky. Požádat o změnu kultur p.p.č. 610/20 a 610/21
( u víceúčelové nádrže ). Úkol trvá, zodpovědný : Starosta.
b) aktualizovat paspart dopravního značení a MK – úkol trvá , bude řešen v souvislosti
s opravami silnice v r. 2016
c) Dokončení stavební akce buňky při Oú. Úkol trvá. Zodpovídá : starosta.
d) Úprava hřbitova : probíhá. Předělání hlavní brány – hotovo. Úprava obecního hrobu
a úprava hrobu 1.řídícího učitele, p. Kalaše ; osvětlení ( PD ) - úkol trvá .
e ) instalace vyhřívaného zrcadla na křižovatce u čp. 45 je hotova. Stávající zrcadlo bylo
přesunuto do Bítovánek. Uvažuje se ještě o dalším zrcadle k rybníčku , RD čp. 41.
f ) Na pořízenou ozvučovací techniky je nutné vyrobit kufr k převozu a do kanceláře
přidělat skříň na uskladnění. Od února ústně objednáno u truhláře Václava Šváchy.
g) PD na rekonstrukci VO na kopec a na Bišovku , v souvislosti s podanou žádostí
o dotaci . PD na ostatní v rámci veřejného osvětlení . Úkol trvá
h) Od EKO-KOMu jsme obdrželi formou zápůjčky 1 nádobu na tříděný odpad – papír,
bude umístěn na Hadovce. Je nutné nechat zhotovit podstavnou rampu. Úkol trvá
i) záměr na získání hřbitova včetně p.p.č. 272, p.p.č. 274 a st.p.č. 176 k.ú. Bítovany do
vlastnictví obce. Úkol trvá
j) obec Zaječice uvažuje o vlastní školce, jednat se starostou Zaječic
k) Úvaha o vystoupení z MAS Chrudimsko – zatím vyčkáme, jaké budou aktivity
l) Smlouvy na úhradu hřbitova s obcemi Zaječice a Lukavice jsou uhrazeny
m) Příprava na oslavy 120 let hasičů ( v r. 2018 ) – bude realizováno průběžně
n)Systém označování mobiliáře obce – zatím vypracován pro kontejnery
o)Nevhodné parkování před prodejnou, na sadu. Obec rozešle lidem dopis.
p)Starosta se za obec vyjádřil k pozemkovým úpravám obce Lukavice, ohledně obnovení
příkopu na rozhraní našich katastrů, směr Doly .
Bod č. 16
Různé - diskuse
Diskuse ostatní – nebyla.
Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce v 19.15 hodin.
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Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 27.6. 2016
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
8.1 program schůze včetně bodů rozšiřujících program schůze
8.2 návrhovou komisi ve složení Ing. Kateřina Vohradníková, Pavel Binko. Za ověřovatele
zápisu Radka Dostála, Janu Čechlovskou , za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
8.3 Smlouvu s Pardubickým krajem č.OŽPZ/16/21954, na příjem investiční dotace na
rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Na kopci.
8.4 Smlouvu s Městskou knihovnou Chrudim o sdružování finančních prostředků na nákup
výměnného fondu pro podporu výkonu regionálních funkcí knihoven pro rok 2016 ve
výši 1 000 Kč.
8.5 Program obnovy venkova pro období 2017 – 2020
8.7 rozpočtové opatření č.3, navýšení příjmů i výdajů o 4 000 Kč ; rozpočtové opatření č. 4
- navýšení příjmů o 377 000 Kč . A rozpočtové opatřením č. 5 - navýšení výdajů o
798 500 Kč. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy i výdaje 5 203 000 Kč před konsolidací.
B) Zastupitelstvo vydává
8.8. vydává OZV č. 1/2016 o místním poplatku ze psů.
8.9. vydává OZV č. 2/2016 o zrušení OZV č. 1/2010 o používání symbolů obce
B) zastupitelstvo obce ukládá starostovi
pracovat s úkoly dle minulých zasedání a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání
dle bodu , tj. body 8.15 - 8.16
D) zastupitelstvo obce bere na vědomí
8.6 žádost o poskytnutí finančního daru Kočičímu útulku na Vysočině z.s. a neschvaluje
poskytnutí
8.10 zprávu o hospodaření obce za období 1-5/ 2016
8.11 – 8.13 informace starosty
8.14 závěrečný účet DSO Mikroregion Chrudimsko
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starosty č.3/2016 o konání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
3) Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
4) Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 8 / 2016
Zapisovatelka Ing. Eva Jonášová, podpis ......................................
Ověřovatelé zápisu:
Radek Dostál

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

Jana Čechlovská

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

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