Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 12.12.2018
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
2.1 navržený rozšířený program zasedání
2.2 návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Novotný, Vladimíra Fousková ,
za ověřovatele zápisu Lucii Švadlenková, Ing. Kateřinu Vohradníkovou,
za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
2.3 jednací řád zastupitelstva
2.5 rozpočet, příjmů 7 076 000 Kč před konsolidací, 6 961 000 Kč po konsolidaci.
Výdaje 7 626 000 Kč před konsolidací, 7 511 000 Kč po konsolidaci. Konsolidace je
na straně příjmů i výdajů 115 000 Kč. Saldo 550 000 Kč je pokryto zapojením
zůstatků na účtu z minulých let v této výši, položka 8115
2.7 veřejnoprávní smlouvu č. 2/2018/VPS o poskytnutí dotace pro TJ Bítovany,
IČ 43498361na rok 2019
2.8 rozpočet Mateřské školy Bítovany okres Chrudim, IČ 71003304, na rok 2019,
příjmy ve výši 4 049 000 Kč, z toho provozní transfer od zřizovatele ve výši
425 000 Kč, výdaje ve výši 4 049 000 Kč
2.10 odpisový plán obce Bítovany pro rok 2019 dle přílohy
2.11 odpisový plán Mateřské školy, Bítovany okres Chrudim, IČ 71003304,
pro rok 2019 dle přílohy
2.13 vystoupení z Mikroregionu Chrudimsko a ukládá starostce napsat výpověď
k 31.12.2018
2.14 vystoupení z MAS Chrudimsko, z.s. a ukládá starostce napsat výpověď k 31.12.2018
2.16 plán práce finančního výboru na rok 2018-2019
2.17 plán práce kontrolního výboru na rok 2019
2.18 zpracování PD na splaškovou kanalizaci k fázi ke stavebnímu povolení. K tomuto
účelu požádá o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje, v roce 2019
2.19 návrh komise pro otevírání a vyhodnocování došlých nabídek k záměru č. 7/2018, na
pronájem části pozemků u fotbalového hřiště, za účelem provozování veřejného
pohostinství a případně konání veřejných hudebních produkcí, do 31.12.2020,
pro pana Vladimíra Šindeláře, za cenu 20 500 Kč / rok
2.21 schvaluje odkup částí pozemků, konkrétně část část p.č. 554/93 o výměře 25 m2 , část
p.č. 633/2 o výměře 7 m2 , část p.č. 657 o výměře 16 m2 , část p.č. 658 o výměře 17 m2
pro položení kabelu VO, za cenu 80 Kč/m2 .
B) zastupitelstvo obce stanovuje
2.6 odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018
ze dne 4.9.2018, ve výši dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. Upravená odměna bude
poskytována od 1.1.2019
C) zastupitelstvo obce vydává
2.9 obecně závaznou vyhlášku č.3/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, s účinností od 1.1.2019
2.15 nařízení č. 1/2018, o zrušení nařízení č. 1/2005, kterým se vymezovaly úseky místních
komunikací, na kterých se nezajišťovala sjízdnost

D) zastupitelstvo obce bere na vědomí
2.4. provedená rozpočtová opatření č. 1/1/1009 a č. 1/1/1010
2.12 vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2019 a vyvěšení střednědobého výhledu
na roky 2020-2022 Mikroregionu Chrudimsko. Návrh byl vyvěšen
na pevné i elektronické úřední desce v době 26.11.2018 – 12.12.2018
2.20 zprávu o hospodaření obce za období 1- 11/ 2018
E) zastupitelstvo obce ukládá starostce
pracovat s úkoly dle minulých zasedání a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání dle
bodu 2.22 a 2.23 / 2018
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starostky č.2/2018 o konání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
3) Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
4) Výsledky projednání zastupitelstva obce

Zapisovatelka Ing. Eva Jonášová,

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

