Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 10
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 12.12. 2016
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
10.1 program schůze
10.2 návrhovou komisi ve složení Ing. Kateřina Vohradníková , Renata Maryšková ,
ověřovatele zápisu Radka Dostála, Pavla Binka, zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
10.3 odvod finančních prostředků poskytnutých MŠ na odpisy zpět, do rozpočtu obce
10.4 rozpočtové opatření č. 10 , č. 11 a č. 12/2016. Příjmy po konsolidaci činí 5 242 400 Kč,
výdaje po konsolidaci činí 5 158 400 Kč.
10.5 dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Bítovany,z.o na rok 2017 ve výši 40 000 Kč
10.6. vyrovnaný rozpočet na rok 2017 ve výši 5 168 000 Kč, 5 068 000 Kč po konsolidaci
na straně příjmů i výdajů
10.8 změny územního plánu dle přílohy č. 8
10.9. zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016
10.10. plán práce kontrolního výboru na rok 2017
10.11 zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2016
10.12 plán práce finančního výboru na rok 2017
10.13 odpisový plán obce Bítovany pro rok 2017
10.14 odpisový plán Mateřské školy, Bítovany okres Chrudim IČ 71003304 pro rok 2017
10.15 vyřazení PD na rekonstrukci Oú čp. 19 ve výši 82 000 Kč .
10.17 ceníku pronájmů prostor Oú a věcí v majetku obce s platností od 1.1.2017.
B) zastupitelstvo obce vydává :
10.7 OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru..
… komunálních odpadů , s účinností od 1.1.2017.
C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
10.16 informaci o zápisech do kroniky obce
10.18 zprávu o hospodaření obce za období 1- 11/ 2016
10.19 informaci o rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko na rok 2017
D ) zastupitelstvo obce ukládá starostovi pracovat s úkoly dle minulých zasedání a
pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle bodu , tj. body 10.20 - 10.21.
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:

Radek Dostál

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

Pavel Binko

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

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

