Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 8.6.2020
A) Zastupitelstvo obce:
9.1 schvaluje navržený rozšířený program zasedání
9.2 schvaluje návrhovou komisi ve složení Vladimíra Fousková, Tereza Novotná Svatoňová,
za ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Olgu Dvořákovou. Za zapisovatelku
Ing. Evu Jonášovou
9.3 schvaluje záměr na směnu části pozemků 84/3 z vlastnictví obce za část ppč 85/1.
9.4.1 schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 a toto se uzavírá vyjádřením, dle zák.
č. 250/2000 Sb, § 17 b), souhlasu s výhradami, na základě nichž
9.4.2 přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, konkrétně,
hospodaření příspěvkové organizace MŠ bylo zahrnuto do závěrečného účtu obce za r. 2019
9.5 schvaluje kupní smlouvu č. 1/2020/K na prodej části ppč 259/2 o výměře 9 m2 a ppč 259/5
o výměře 36 m2 za celkovou cenu 16 100 Kč manželům Pavlu a Monice Zamazalovým
9.6.1. Ověřuje po projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Bítovany její soulad s Politikou
územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého
Odůvodnění změny č. 2 územního plánu Bítovany, doplněného odůvodněním pořizovatele dle
§ 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Bítovany po ověření neshledalo žádný rozpor.
9.6.2. Souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 2 územního plánu Bítovany, s
vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
9.6.3. Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací
dokumentaci a evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy – změnu č. 2 územního
plánu Bítovany.
9.7 schvaluje snížení nájmu pro p. Vladimíra Šindeláře o 5500,- Kč pro rok 2020
9.8 schvaluje ukončení smlouvy č. 25/2005 uzavřené s Městem Slatiňany
9.9 schvaluje příspěvek o.p.s. Včelka na pečovatelskou službu ve výši 3000 ,- Kč
9.10 schvaluje smlouvu pro ČEZ Distribuce a.s.o o zřízení věcného břemene služebnosti
č. IE-12-2007432/ VB/1/Bišovka, za jednorázovou úhradu 9 130 Kč obci
9.11 schvaluje Smlouvu č. 2/2020/VB o zřízení služebnosti stezky a cesty uzavřené mezi
Pavlem Urválkem , Lukášem Sokolem jako povinnými a obcí Bítovany jako oprávněnou
9.12 schvaluje podání žádosti obci Zaječice k jejich záměru čj 31/2020 o bezúplatný převod
pozemků v k.ú. Zaječice u Chrudimi:

• parc. č. 1085/1 o výměře 586 m2, druh pozemku: ostatní komunikace,
• parc. č. 1107 o výměře 583 m2, druh pozemku: ostatní komunikace a
• parc. č. 1106 o výměře cca 150 m2, druh pozemku: ostatní komunikace
9.13.schvaluje započít s jednáním o změnu katastrálního území převedením pozemků
p.č. 128/2 a 132/1 z k.ú. Bítovany do k.ú. Zaječice.
9.14. schvaluje rozpočtové opatření č. 2//2020-101-ZO, příjmy se zvyšují o 73000 Kč,
výdaje se zvyšují o 3 000 Kč.
9.15 schvaluje smlouvu o dílo na PD na výsadbu aleje pro f. Chameleos s.r. a podání žádosti
o dotaci na výsadbu stromů
9.16 schvaluje zařazení území obce Bítovany do územní působnosti Místní akční skupiny
Chrudimsko, z.s. na období 2021-2027
9.17.1 schvaluje zprávu o provedené kontrole dosavadních zápisů v kronice za r. 2014-2018
9.17.2 schvaluje harmonogram práce kontrolního výboru pro kontrolu zápisu za r. 2019 a pro
chybějících zápisů kroniky za roky 2006 - 2013
9.18 schvaluje zaslání žádosti Římskokatolické farnosti Žumberk o bezúplatný převod
části ppč.29 u kostela. Na parcele je vybudována MK.
B) zastupitelstvo obce bere na vědomí
9.19 informaci o hospodaření obce za období 1-5/2020
9.20 informaci starostky o činnosti obce
9.21 kontrolu plnění úkolů z minulých usnesení
9.22 připomínky a podněty v budu „různé“
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 č.6/2020 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. Kateřina Vohradníková

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

Olga Dvořáková
Starostka: Pavla Peřinová,
Razítko obce

podpis: ......................................
podpis: ......................................

