Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 19
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 17. 9. 2018
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
19.1 Program schůze zastupitelstva obce.
19.2 návrhovou komisi ve složení Renata Maryšková, Iva Procházková, za ověřovatele
zápisu Radka Dostála, Pavla Binka a zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
19.3 záměr č. 5/2018 na prodej části p.p.č. 259/1 k.ú. Bítovany, dle GP firmy GEOVAP
spol.s.r.o. , o výměře 32 m2, za cenu 30 Kč/m2.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.
19.4 změnu způsobu účtování odpisů u majetku PO ( MŠ ) pořízeného rozpouštění dotací,
od roku 2018. Na tuto částku bude zřizovatel poskytovat transfer
19.5 rozpočtovou změnu č. 2/2/2004 na příjmové stránce ve výši 45 000 Kč; na výdajové
straně rozpočtu ve výši 408 000 Kč před konsolidací.
19.8. uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a umístění stavby č. IV-122017806/VB/01, název stavby Bítovany, ppč. 570/10, 570/13-kabel nn
a pověřuje starostu podepsáním smlouvy
19.9 zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 1-8 2018
19.10 zprávu o činnosti finančního výboru za období 1-8 2018
19.11 zprávu o činnosti výboru pro kulturu a občanské záležitosti za období 1-8 2018
19.12 zprávu o činnosti výboru sportovního za období 1-8 2018
19.13 zprávu o činnosti výboru pro práci s mládeží za období 1-8 2018
19.15 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2017393/VB/01, název stavby: Bítovany, 534/3-kNN-IKOV TRADE a.s.
C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k bodům
14.4 zprávu kronikářky
19.6 provedené rozpočtové opatřeními v kompetenci starosty č. 1/1/1008
19.16 informaci starosty
19.17 kontrola plnění usnesení
19.18 informace a připomínky vzešlé z diskuse
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.14/2018 o svolání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
Výsledky projednání zastupitelstva obce z tohoto zasedání, č. 19 / 2018
Zapisovatelka Ing. Eva Jonášová

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

Ověřovatelé zápisu: Radek Dostál

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

Pavel Binko

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

Starosta: Ing. Bc. Jaromír Pražan

podpis: ....................................
Razítko obce

