Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 9.3.2020
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
8.1 navržený rozšířený program zasedání
8.2 návrhovou komisi ve složení Olga Dvořáková, Ing. Kateřina Vohradníková, za
ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Novotného a Vladimíru Fouskovou, za zapisovatelku Ing.
Evu Jonášovou.
8.4 revokace usnesení č. 7/26/2019 a schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu střechy
MŠ
8.5 :
8.5.1/2020 podání žádosti dotaci na opravu střechy MŠ z Ministerstva financí,
Podprogram 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obce.
8.5.2/2020 vyčlenění částky 140 000 Kč na opravu střechy MŠ z rozpočtu obce
8.5.3/2020 vítěze výběrového řízení malého rozsahu na opravu střechy Mateřské školy
v Bítovanech, firmu ŽÁK STŘECHY s.r.o.
8.6 prominutí nájmu za prodejnu ZD Rosice v čp. 170 v Bítovanech ve výši 9000 Kč
pro rok 2020
8.7 příspěvek na činnost pro Myslivecké sdružení Diana Zaječice, z.s. , IČ 75065169,
ve výši 3000 Kč
8.8 Smlouvu s knihovnou Chrudim o sdružování finančních prostředků na rok 2020
a schvaluje poskytnutí částky 1500 Kč
8.9 rozpočtové opatření č. 1/2020, ZO, ve výši 49 000 Kč v příjmech i ve výdajích
8.10 záměr č. 1/2020 na pronájem části p.p.č. 522/1 o výměře 60 m2 a současně schvaluje
nájemní smlouvu č. 1/2020/N pro pana Petra Kopeckého
8.11 záměr č. 2/2020 na prodej na prodej části p.p.č. 259/2 o výměře 9 m2, a část p.p.č. 259/5 o
výměře 36 m2. Pozemky budou odděleny geometrickým plánem. Žádosti lze podávat do
31.3.2020.
8.12 účetní závěrku obce Bítovany, IČ 00485667, za rok 2019, sestavenou k 31.12.2019,
v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a konstatuje,
že poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce
Bítovany. Zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2019
na účet 432.
8.13 účetní závěrku Mateřské školy Bítovany, okres Chrudim, IČ 71003304, jejímž
zřizovatelem je obec Bítovany, za rok 2019 sestavenou k 31. 12. 2019, v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. Závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Mateřské školy Bítovany.
Závěrka byla zapsána do listin v Obchodním rejstříku dne 28.2.2020.
8.14 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy, Bítovany, okres
Chrudim za rok 2019 ve výši 79 211,34 Kč a navrhuje následující rozdělení do fondů
MŠ: do fondu odměn bude přiděleno 5 000,- Kč, do fondu rezervního 74 211,34 Kč
8.15 odeslání dopisu obci Zaječice ohledně vyřešení majetkových vztahů MK
v Bítovánkách.
B) zastupitelstvo stanovuje
8.3 Zastupitelstvo obce Bítovany stanovuje kompetenci starostky k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření mezi veřejnými zasedáními ZO až do výše 100 000 Kč.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření a to na
nejbližším zasedání, včetně odůvodnění.

C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
8.16 informaci o hospodaření obce
8.17 výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č, 106/1999 Sb., za r. 2019
8.18 informaci starostky o činnosti obce
8.19 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.1/2020 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. Tomáš Novotný

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

Vladimíru Fouskovou
Starostka: Pavla Peřinová,

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

