Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 18.2.2019
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
3.1 navržený rozšířený program zasedání
3.2 návrhovou komisi ve složení Olga Dvořáková, Ing. Kateřina Vohradníková,
za ověřovatele zápisu Terezu Novotnou Svatoňovou a Vladimíru Fouskovou,
za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
3.3 aktualizaci POV obce Bítovany bod 8.2.2 2 mateřská škola, oprava střechy
3.4 rozpočtové opatření č. 2/2/2001, navýšení příjmů o 6,5 tis. Kč, navýšení výdajů
o 915,5 tisíc Kč.
3.5 schvaluje revokaci usnesení č. 2.18/2018, zpracování PD na splaškovou kanalizaci
k fázi ke stavebnímu povolení a žádost o dotaci z rozpočtu Pk na rok 2019. Na PD
budou probíhat přípravné práce, o dotaci v r. 2019 nebude žádáno
3.6 provedení opravy střechy MŠ Bítovany a podání žádosti o dotaci na MMR
3.7 záměr č. 1/2019 a nájemní smlouvu č. 1/2019/N pro paní Lenku Nechanickou
3.8 záměr č. 2/2019 na prodej části p.p.č. 293/4 o výměře 19 m2 , dle GP
3.9 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2018035/SOBS VB/1, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s
3.10 deleguje, jako zástupce obce na valných hromadách společnosti VaK Chrudim, a.s.,
IČ 48181590, paní Pavlu Peřinovou, starostku obce
3.13 smlouvu s knihovnou Chrudim o sdružování finančních prostředků na rok 2019
a schvaluje poskytnutí částky 1500 Kč
3.14 Darovací smlouvu dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník se
zákazem zcizení a zatížení věcí dle § 1761 Občan zák. a smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi Římskokatolickou farností Žumberk, IČO: 15054756, jako dárcem
a oprávněným z věcného břemene na straně jedné a obcí Bítovany , jako obdarovanou
B) zastupitelstvo obce bere na vědomí
3.11 směrnici obce ke GDPR
3.12 informaci o hospodaření obce
C) zastupitelstvo obce ukládá starostce
pracovat s úkoly dle minulých zasedání a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starostky č.1/2019 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 ......................................

Ověřovatelé zápisu: Terezu Novotnou Svatoňovou

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

Vladimíru Fouskovou
Starostka: Pavla Peřinová,

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

