Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 16
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 19. 3. 2018
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
16.1 program schůze
16.2 návrhovou komisi ve složení Iva Procházková, Jana Čechlovská , ověřovatele zápisu
Renatu Maryškovou, Ing. Kateřinu Vohradníkovou, zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
16.3 účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2017, výsledky hospodaření a závěrečný účet
obce za rok 2017 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 ( při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky ) s výsledkem : bez výhrad
16.4 účetní závěrku Mateřské školy, Bítovany, okres Chrudim za rok 2017. Závěrka byla
zapsána do listin v Obchodním rejstříku dne 20.2.2018
16.5 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy, Bítovany, okres
Chrudim za rok 2017 ve výši 60 866,27 Kč a navrhuje následující rozdělení do fondů
MŠ následovně : do fondu odměn bude přiděleno 5 000,- Kč, do fondu rezervního
55 866,27 Kč
16.6 smlouvu s Městskou knihovnou Chrudim o sdružování finančních prostředků na
nákup výměnného fondu pro podporu výkonu regionálních funkcí knihoven pro rok
2018 ve výši 1 500 Kč
16.7 vstup do Sdružení místních samospráv ČR
16.8 prominutí nájmu za prodejnu Zemědělského družstva Rosice u Chrasti v Bítovanech
ve výši 10 000 Kč pro rok 2018
16.10 darovací smlouvu č. 1/2018 na poskytnutí příspěvku mysliveckého sdružení Diana
Zaječice z.s. , IČ 75065169 ve výši 5 000 Kč.
16.11 rozpočtové opatření č. 2/2/2001 snížení příjmů o 10 000 Kč a navýšením výdajů
o Kč 165 000 Kč.
16.13 veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018/VPS o poskytnutí dotace pro TJ Bítovany, z.s. ,
IČ 43498361
B) zastupitelstvo obce bere na vědomí
16.9 provedená rozpočtová opatření v kompetenci starosty č. 1001;1002;1003
16.12 zprávu o hospodaření obce za období 1- 2/ 2018
16.14, 16.15, 16.16. informace starosty k rekonstrukci silnice 358 14 a k bezbariérovým
chodníkům; k rekonstrukci hasičské zbrojnice; k územnímu plánu, změna č.1
16.17 výroční zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017
C) zastupitelstvo obce ukládá starostovi pracovat s úkoly dle minulých zasedání
a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle bodu , tj. body 16.18 - 16.19
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starosty č.3/2018 o konání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
3) Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
4) Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 16 / 2018

