Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 19.9. 2016
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
9.1 program schůze včetně bodů rozšiřujících program schůze
9.2 návrhovou komisi ve složení Iva Procházková, Jana Čechlovská, ověřovatele zápisu
Renatu Maryškovou a Ing. Kateřinu Vohradníkovou,zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
9.3 záměr č. 1/2016 a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítí (vedení NN) uložením v p.p.č. 140/40 a 140/38 k.ú.
Bítovany a v obci Bítovany pro ČEZ Distribuce, a.s. a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-2014849/VB/01, název stavby : Bítovany, Horák, par.140/37 KNN.
Na skutečné provedení bude vypracován geometrický plán. Cena za uložení sítí
je jednorázová částka 1 000 Kč .
9.4 podanou žádosti o podporu z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
číslo výzvy 02_16_22, název projektu Bítovany MŠ 22.
9.5 rozpočtové opatření č. 6, 7, 8 a 9 /2016. Rozpočet bude vyrovnaný, příjmy i výdaje
před konsolidaci činí 5 256 400 Kč.
9.6 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2013689/VB/1 Bítovany, p. Bláha
8RD, par.č. 245/35 KNN. Jednorázová úhrada pro obec Bítovany bude činit 1 800 Kč.
9.7 podání žádosti ke krajskému úřadu Pardubického kraje na dotaci z Programu obnovy
venkova pro rok 2017. Bude se jednat o rekonstrukci hasičské zbrojnice čp. 165,
I.etapa.
9.8 schvaluje změny územního plánu
B) zastupitelstvo obce ukládá starostovi pracovat s úkoly dle minulých zasedání a pracovat
s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle bodu , tj. body 9.11 - 9.12.
C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
9.9 informaci o žádosti MŠ o návratnou půjčku v částce 64 540 Kč na zajištění financování
v rámci operačního programu na tzv. chůvičku a na školení. Nesouhlasí s poskytnutím
půjčky. Školka má dostatek prostředků na fondech.
9.10 zprávu o hospodaření obce za období 1-8/ 2016
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starosty č.7/2016 o konání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
3) Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
4) Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 9 / 2016
Zapisovatelka Ing. Eva Jonášová,

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

Ověřovatelé zápisu:
Renatu Maryškovou

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

Ing. Kateřina Vohradníková

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

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

