Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 20.3. 2017
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
11.1 program schůze
11.2 návrhovou komisi ve složení Iva Procházková, Jana Čechlovská , ověřovatele zápisu
Renatu Maryškovou, Pavla Binka, zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
11.3 účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2016, výsledky hospodaření a závěrečný účet
obce za rok 2016 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 ( při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky ) s výsledkem : bez výhrad
11.4 účetní závěrku Mateřské školy, Bítovany, okres Chrudim za rok 2016. Závěrka byla
zapsána do listin v Obchodním rejstříku dne 8.2.2017.
11.5 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy, Bítovany, okres
Chrudim za rok 2016 ve výši 62 597,2 Kč a navrhuje následující rozdělení do fondů
MŠ : do fondu odměn bude přiděleno 10 000,- Kč, do fondu rezervního 52 597,92 Kč
11.6 změnu položky 1351 na 1381 ve schváleném rozpočtu na rok 2017
11.8 smlouvu s Městskou knihovnou Chrudim o sdružování finančních prostředků na
nákup výměnného fondu pro podporu výkonu regionálních funkcí knihoven pro rok
2017 ve výši 1 000 Kč
11.9 Smlouvu č. OŠK/000004/2017/VPS o plnění povinné školní docházky v základní
škole zřizované městem Chrudim a o poskytnutí dotace na dofinancování
neinvestičních výdajů
11.10 rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3.Příjmy budou navýšeny o 203 400 Kč, výdaje budou
navýšeny o 218 400 Kč. Rozpočet upravený před konsolidací bude 5 371 100 Kč
v příjmech a 5 386 400 Kč ve výdajích
11.11 rozpočtový výhled obce na roky 2018-2020
11.13 veřejnoprávní smlouvu č. 1/2017/VPS o poskytnutí dotace pro TJ Bítovany,
IČ 43498361.

B) zastupitelstvo obce stanovuje
11.7 odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši stanovené výpočtem dle přílohy
č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění , tj. Nařízení vlády ze dne 28.11.2016. Odměna bude poskytována, dle § 77
odst. 2 zákona o obcích, od 1.4.2017.
C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
11.12 zprávu o hospodaření obce za období 1- 2/ 2017
11.13 Informaci o smlouvě s TJ Bítovany na poskytnutí dotace na rok 2017
11.14 informaci k rekonstrukci silnice 385 14 a o bezbariérových chodnících v obci
11.15 informaci k rekonstrukci hasičské zbrojnice
11.16 výroční zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
11.17 informaci o rozpočtu a rozpočtovém výhledu Mikroregionu Chrudimsko na 2017
D) zastupitelstvo obce ukládá starostovi pracovat s úkoly dle minulých zasedání
a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle bodu , tj. body 11.14 - 11.19.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starosty č.2/2017 o konání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
3) Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
4) Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 11 / 2017

Zapisovatelka Ing. Eva Jonášová,

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

Ověřovatelé zápisu: Pavel Binko

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

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

