Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 14
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 11.12.2017
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
14.1 rozšířený program schůze
14.2 návrhovou komisi ve složení Iva Procházková, Pavel Binko. Za ověřovatele zápisu
Renatu Maryškovou, Radka Dostála , za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
14.3 rozpočtová opatření č. 7-9. Příjmy budou navýšeny celkem o 120 100 Kč, výdaje
budou navýšeny o 117 400 Kč. Rozpočet upravený po konsolidaci bude 5 622 500 Kč
v příjmech a 5 602 800 Kč ve výdajích.
14.4 dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Bítovany,z.o na rok 2018 ve výši 40 000 Kč
14.6 rozpočet obce na rok 2018 ve výši : Příjmy 6 702 000 Kč, z toho konsolidace 115 000
Kč, rozpočtové příjmy po konsolidaci činí 6 587 000 Kč.
Výdaje 9 186 000 Kč, konsolidace 115 000 Kč, rozpočtové výdaje po konsolidaci činí
9 071 000 Kč.
Saldo 2 484 000 Kč je pokryto zapojením zůstatků na účtu z minulých let v této výši,
položka 8115
14.7 rozpočet Mateřské školy Bítovany na rok 2018 : příjmy 3 672 000 Kč, z toho provozní
transfer od zřizovatele ve výši 400 000 Kč, výdaje 3 672 000 Kč
14.8 střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bítovany na roky 2019-2020 :
příjmy i výdaje po oba roky ve výši 3 670 000 Kč
14.10 dohodu na vytvoření školského obvodu v MŠ Bítovany pro děti s trvalým pobytem
v obci Zaječice
14.12 odpisový plán obce Bítovany pro rok 2018
14.13 odpisový plán Mateřské školy, Bítovany okres Chrudim IČ 71003304 pro rok 2018
14.14 revokaci usnesení o vystoupení z Mikroregionu Chrudimsko. Obec v Mikroregionu
nadále setrvá
14.15 záměr č. 5/2017 a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č.IE-12-2007432/VB/01, název stavby: Bítovany, Bišovka,
rekonstrukce NN na p.p.č. 71/1,602,549/18, 549/19, 639 a 598. Přesná poloha bude
vyznačena GP po dokončení stavby. Cena za uložení sítí je 9 130 Kč ve prospěch
obce Bítovany
14.16 zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017
14.17 plán práce kontrolního výboru na rok 2018, do konce jejich volebního období
14.18 zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2017
14.19 plán práce finančního výboru na rok 2018, do konce jejich volebního období
14.20 prodej akcií BUS z majetku obce
14.24 příkazní smlouvu č. 31/2017, pro Jiřího Abrahama, IČ 03768406 k přípravě
a zajištění výběru zhotovitele PD na akci: Splašková kanalizace Bítovany
14.25 příkazní smlouvu č. 32/2017 pro Jiřího Abrahama, IČ 03768406 k obstarávání
zpracování a podání žádosti o dotaci z prostředku Pardubického kraje na zpracování
PD ve stupni DUR na akci: Splašková kanalizace Bítovany
14.26 výzvu veřejného zadavatele k podání nabídky na zpracování PD na Splaškovou
kanalizaci Bítovany. Lhůta pro doručení nabídek je stanovena do 22.12.2017 na
adresu Oú Bítovany.
14.27 rozhodnutí o ustavení hodnotící komise pro výběr zhotovitele PD s názvem
Splašková kanalizace Bítovany včetně jmenováno 5 členů a 3 náhradníků komise

B) zastupitelstvo obce stanovuje
14.5 odměny neuvolněným členům za výkon funkce dle přílohy č. 15 zápisu
Odměna bude poskytována od 1.1.2018
C) zastupitelstvo obce vydává
14.9 obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, s účinností od 1.1.2018
14.11 OZV č. 2/2017 , vytvoření školského obvodu pro MŠ Bítovany.
D) zastupitelstvo obce bere na vědomí
14.22 zprávu o hospodaření obce za období 1- 11/ 2017
14.21 informaci o stavu zápisu do kroniky za roky 2014 -15
14.23 informaci o rozpočtu a střednědobém výhledu Mikroregionu Chrudimsko
E) zastupitelstvo obce ukládá starostovi
pracovat s úkoly dle minulých zasedání a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle
bodu, tj. body 14.28 - 14.29
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: Renata Maryšková

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

Radek Dostál

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

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

