Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 17
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 25. 6. 2018
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
17.1 rozšířený program schůze
17.2 návrhovou komisi ve složení Renata Maryšková, Radek Dostál. Za ověřovatele zápisu
Pavla Binka, Ivu Procházkovou. Za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
17.3 záměre č. 1/2018 na odprodej části p.p.č. 601/8 k.ú. Bítovany, dle GP firmy SYGIS,
o výměře 112 m2. ZO pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy
17.4 záměr č. 2/2018 smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122016064/VB/1, Bítovany, p. Zahálka, par. 533/4, 533/5, KNN, za cenu 1 000 Kč.
ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
17.5 schvaluje záměr obce č. 3/2018 na odkoupení části p.p.č. 533/1 k.ú. Bítovany do
majetku obce o výměře 212 m2 dle GP f. Geodetáles, nově označenou jako 533/7.
ZO pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy
17.6 záměr č. 4/2018 na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 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. Vedení bude uloženo v p.p.č. 598 k.ú. Bítovany, LV
10 001. Přesná poloha bude vyznačena geometrickým plánem. Cena za uložení sítí je
1 000 Kč ve prospěch obce Bítovany. Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
17.7 dohodu o společném školském obvodu Mateřské školy Bítovany a městyse Žumberk
17.8 OZV č. 1/2018 na společný školský obvod Mateřské školy Bítovany
17.9 smlouvu o poskytnutí dotace, poskytovatel Pardubický kraj, evid.č. OŽPZ/18/21883
na PD na splaškovou kanalizaci Bítovany- DÚR
17.10 smlouvu o poskytnutí dotace, poskytovatel Pardubický kraj, evid.č. OŽPZ/18/22098
z POV na rekonstrukci objektu požární zbrojnice ( II. etapa )
17.11 cenu za nájem a služby s nájmem spojené na hřbitově v Bítovanech ve výši 100 Kč
Kč/m2 /rok, platnost od 1.7.2018.
17.12 rozpočtové opatření č. 2/2/2002
17.16 jmenování Bc. Zlaty Suché ředitelkou Mateřské školy Bítovany k datu 1.8.2018
17.17 OZV č. 2/2018 na společný školský obvod základních škol
17.18 interní směrnici ke GDPR
B) zastupitelstvo obce bere na vědomí
17.13 provedená rozpočtová opatření v kompetenci starosty č.1/1004 až 1/1007
17.14 zprávu o hospodaření obce za období 1- 5/ 2018
17.15, 17.21, 22, 23 informace starosty
C) zastupitelstvo obce revokuje
17.19 usnesení č.12.8/2018; nebude ukončovat činnost v Mikroregionu Chrudimsko
D) zastupitelstvo obce stanovuje
17.20 počet volených členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022 a to 7
E) zastupitelstvo obce ukládá starostovi pracovat s úkoly dle minulých zasedání
a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání

