Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 31.8.2020
A) Zastupitelstvo obce:
11.1 schvaluje navržený rozšířený program zasedání
11.2schvaluje návrhovou komisi ve složení Vladimíra Fousková, Ing. Kateřina Vohradníková,
za ověřovatele zápisu Olgu Dvořákovou, Lucii Švadlenkovou. Za zapisovatelku Ing. Evu
Jonášovou.
11.3 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2020545/VB/01 pro ČEZ ( Lucie Holubcová )
11.4 směnnou smlouvu č. 4/2020/S, bez doplatku, Jaroslav a Josef Jelínkovi
11.5 schvaluje záměr č. 4/2020 na prodej části ppč 598 z majetku obce, cca 20 m2, dl GP,
a zároveň schvaluje prodej zájemci, paní Jiřině Salákové z Hradce Králové
11.6 schvaluje záměr č. 5/2020 na pronájem části ppč 522/21 z majetku obce, cca 17 m2
11.7 schvaluje Smlouvu č. 2/2020/N, nájemní, na pronájem části ppč 522/21 manželům Janě
a Petrovi Pilným, za celkovou částku 340 Kč/rok
11.8 záměr č.6/2020 na prodej ppč 522/32 z majetku obce, o výměře 26 m2
11.9 schvaluje odložení uzavření Smlouvy č. 3/2020/K, kupní, manželům Janě a Petrovi
Pilným
11.10 schvaluje vnitřní směrnici č. 3/32 o tvorbě a čerpání sociálního fondu obce
11.11 schvaluje majetkoprávní vypořádání, spočívající v bezúplatném nabytí vlastnického
práva obce Bítovany k pozemkovým parcelám č. 264/3, 610/20, 610/21 a 610/29, vše v obci a
katastrálním území Bítovany, pozemky ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
11.12 schvaluje rozpočtové opatření č. 3//2020-101-ZO, příjmy se zvyšují o 2 264 800 Kč,
výdaje se zvyšují o 1 721 400 Kč, z toho kompenzace ( převod mezi vlastními účty, činí
v příjmech i výdajích 355 000 Kč ).
11.13 schvaluje odmítnutí nabídky Ing. Nováka na společný prodej pozemků nad rybníkem
Farář Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky
11.14. schvaluje Smlouvu č. 5/2020/K, kupní, koupi části ppč 455/1 z majetku manželů Hany
a Karla Habalových, o výměře 22 m2
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B) zastupitelstvo obce bere na vědomí
11.15 informaci o hospodaření obce za období 1-7/2020
11.16 informaci starostky o činnosti obce
11.17 kontrolu plnění úkolů z minulých usnesení
11.18 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.9/2020 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,
Ověřovatelé zápisu: Olgu Dvořákovou

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

Lucii Švadlenkovou podpis: ......................................
Starostka: Pavla Peřinová,

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

Razítko obce
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