Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 18
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 6. 8. 2018
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
18.1 Program schůze zastupitelstva obce.
18.2 Návrhovou komisi ve složení Jana Čechlovská, Pavel Binko. ověřovatele zápisu
Renatu Maryškovou, Ing. Kateřinu Vohradníkovou, zapisovatelku Ivu Procházkovou.
18.4 Uzavření nájemní smlouvy č. 1/2018 N na parcelu č. 477 pro organizaci Zálesák, středisko
Zaječice.
18.5 Poskytnutí finančního daru ve výši 4 000 Kč pro organizaci Zálesák, středisko Zaječice
18.6 Rozpočtové změny ZO č. 2/2/2003, příjmy ve výši 390 000 Kč; výdaje ve výši 583 000 Kč.
18.7.1 Nákup pozemků par. č. 461/2, 461/3, 467/28, 469/2, 610/45, 264/21 a 264/22 do majetku
obce Bítovany, pozemky o celkové výměře 2714 m2, za vzájemně řádně dohodnutou kupní
cenu 104.440 Kč, od majitele pozemků pana Ing. Jindřicha Flídra.
18.7.2 Nákup pozemků par. č. 460/3, 460/4 , 460/5 a 613/5 do majetku obce Bítovany, pozemky
o celkové výměře 52 m2, za vzájemně řádně dohodnutou kupní cenu 3400 Kč, od majitelů
- manželů Františka a Danuše Řandových.
18.7.3 Nákup pozemků par. č. 453/5, 455/2 a 613/7 do majetku obce Bítovany, pozemky o celkové
výměře 198 m2, za vzájemně řádně dohodnutou kupní cenu 18.100 Kč, od majitelů –
manželů Hany a Karla Habalových.
B) Zastupitelstvo obce ve věci změny č. 1 územního plánu obce
18.3.1 ověřuje po projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Bítovany její soulad s Politikou
územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu
18.3.2 souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 1 územního plánu Bítovany,
s vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele
18.3.3 vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona,
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a evidence
územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů opatření obecné povahy – změnu č. 1 územního plánu Bítovany.
C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k bodům
18.8 informaci k řešení záměru pořízení vrtané studny na fotbalovém hřišti.
18.9 dopis starosty obce Zaječice ve věci požadavku na kapacitu míst pro žáky z obce Zaječice v MŠ
Bítovany
18.10 Informace starosty
D) zastupitelstvo obce ukládá starostovi pracovat s úkoly dle minulých zasedání a pracovat
s úkoly vzešlými z dnešního zasedání

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Rozhodnutí starosty č.8/2018 o svolání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 18 / 2018

Zapisovatelka Iva Procházková

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

Ověřovatelé zápisu: Renata Maryšková

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

Ing. Kateřina Vohradníková podpis......................................

Starosta: Ing. Bc. Jaromír Pražan

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

