Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 9.12.2019
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
7.1 rozšířený program zasedání
7.2 návrhovou komisi ve složení Lucie Švadlenková, Tereza Novotná Svatoňová, za
ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Ing. Tomáše Novotného. Za
zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
7.3 POV na roky 2020-2023
7.4 rozpočtové opatření č. 7-2005=ZO ve výši: příjmy 289 000 Kč; výdaje se snižují
o 603 100 Kč
7.5 rozpočet obce na rok 2020. Na straně příjmů částku 7 260 000 Kč před konsolidací,
7 015 000 Kč po konsolidaci. Výdaje schváleného rozpočtu činí 7 260 000 Kč před
konsolidací, 7 015 000 Kč po konsolidaci. Konsolidace je na straně příjmů i výdajů
245 000 Kč. Rozpočet je vyrovnaný.
7.6 rozpočet Mateřské školy Bítovany (provozní dotaci) na rok 2020 ve výši 425 000 Kč,
částka smí být použita na provozní účely, ne na mzdy
7.10 odpisový plán obce Bítovany pro rok 2020 dle přílohy
7.11 odpisový plán MŠ Bítovany pro rok 2020 dle přílohy
7.12 Smlouvu č.7/2019/S, směnnou s doplatkem, pro p. Romana Bláhu
7.13 Smlouvu č. 8/2019/K, kupní, pro p. Petra Sýkoru
7.14 a) Záměr č. 6/2019
b) Smlouvu č. 9/2019/K, kupní, pro p. Marii Sýkorovou
7.15 a) Záměr č. 7/2019
b) Smlouvu č. 10/2019/K, kupní, pro p. Janu Kacafírkovou
7.16 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a právu stavby na ppč 455/1 (K. a H. Habalovi)
7.17 schvaluje záměr č. 8/2019 na odprodej části p.p.č. 71/1 dle GP ve prospěch
ČEZ Distribuce a.s. a schvaluje podpis kupní smlouvy
7.18 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017806/VB/01, Bítovany,
ppč. 570/10, 570/13-kabel nn pro ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 2990 Kč
7.19 veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019/VPS s TJ Bítovany, z.s. na poskytnutí finanční dotace na
rok 2020 ve výši 40 000 Kč na sportovní činnost
7.20 zprávu o činnosti kontrolního výboru v r. 2019
7.21 plán práce kontrolního výboru na r. 2020
7.22 zprávu o činnosti finančního výboru v r. 2019
7.23 plán práce finančního výboru na r. 2020
7.24 Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova z Pk na r. 2020, oprava sociálního
zázemí MŠ v 2. NP

7.25 podání žádosti o dotaci z Pk na r. 2020, oprava střechy kabin, program C1
7.26 podání žádosti o dotaci z MMR na r. 2020 na opravu střechy MŠ
7.28 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2007442/VB/01název stavby: Bítovany, rekonstrukce vedení NN, II. etapa
B) zastupitelstvo obce vydává
7.7 OZV č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1.1.2020
7.8 OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze psa
7.9 OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
C) zastupitelstvo stanovuje
7.27 jednorázové mimořádné odměny pro členy ZO

C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
7.29 informaci o hospodaření obce za 1-11 2019
7.30 informaci starostky o činnosti obce za měsíce 9-11 2019
7.31 kontrolu plnění úkolů z minulých usnesení
D) 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 č.14/2019 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: Ing. Kateřina Vohradníková

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

Ing. Tomáš Novotný
Starostka: Pavla Peřinová,

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

