Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 13
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 18.9.2017
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
13.1 program schůze
13.2 návrhovou komisi ve složení Radek Dostál, Ing. Kateřina Vohradníková . Za
ověřovatele zápisu Janu Čechlovskou a Pavla Binka, za zapisovatelku
Ing. Evu Jonášovou
13.3. záměr č. 2/2017 a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV/
12-2016064/VB/01, Bítovany, p. Zahálka, par.533/4, 533/5 KNN. Na dílo bude
vypracován GP. Cena za uložení sítí je 1 000 Kč ve prospěch obce Bítovany
13.4 záměr č. 3/2017 na prodej p.p.č.152/38 (13 m2 ),178/17 (17 m2),178/18(44 m2),
178/19 (105 m2), 178/20 (10 m2), 178/21 (98 m2), 178/22 (19 m2),186/13(180 m2) ;
celkem 486 m2 a schvaluje smlouvu č. 2/2017 na prodej výše uvedených parcel
za celkovou cenu 14 337 Kč a poplatek za vklad do katastru
13.5 záměr č. 4/2017 a smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IZ-122000318/VB/01, Bítovany, název stavby Bítovany, SÚS Pk, most, Knn. Na dílo
bude vypracován GP. Cena za uložení sítí je 1000 Kč ve prospěch obce Bítovany.
13.6 dohody o částečných úhradách na pořízení změny územního plánu č. 1 ve výši
71183 Kč
13.7 finanční dar 4000 Kč na podporu domácí hospicové péče, pro Oblastní charitu
Pardubice
13.8 rozpočtové opatření č. 6. Příjmy budou navýšeny celkem o 227 000 Kč, výdaje budou
navýšeny o 244 000 Kč. Rozpočet upravený před konsolidací bude 5 757 400 Kč
v příjmech a 5 740 400 Kč ve výdajích.
13.9 dohodu na vytvoření školského obvodu v ZŠ Zaječice pro děti z Bítovany
B) zastupitelstvo obce bere na vědomí
13.10 veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na pracovní místo: referent fiskální
politiky, rozpočtu a financování, s nástupem od 1.3.2018
13.11 zprávu o hospodaření obce za období 1- 8/ 2017
C) zastupitelstvo obce ukládá starostovi pracovat s úkoly dle minulých zasedání
a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle bodu, tj. body 13.12 - 13.13.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starosty č.7/2017 o konání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
3) Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
4) Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 13 / 2017
Zapisovatelka Ing. Eva Jonášová,

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

Ověřovatelé zápisu: Jana Čechlovská

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

Pavel Binko

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

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

