Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 5. 10. 2020
A) Zastupitelstvo obce:
12.1 schvaluje navržený rozšířený program zasedání
12.2 návrhovou komisi ve složení Lucie Švadlenková, Olga Dvořáková, za ověřovatele zápisu
Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Terezu Novotnou Svatoňovou.
Za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou.
12.3 schvaluje revokaci smlouvy č. 1/2020/K a schvaluje novou smlouvu č. 6/2020/K,
uzavíranou mezi obcí Bítovany a manželi Pavlem Zamazalem a Monikou Zamazalovou
12.4 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Pardubického kraje evidenční číslo smlouvy:
OŽPZ/20/23800, na akci Splašková kanalizace Bítovany. Jedná se o investiční dotaci ve výši
250 000 Kč.
12.5 schvaluje záměr č. 7/2020 na pronájem části čp 165, požární zbrojnice, ke cvičení.
12.6 schvaluje Nájemní smlouvu č. 3/2020/N.
12.7 schvaluje smlouvu č. 4/2020/S, směnná smlouva bez doplatku.
12.8 schvaluje záměr č. 8/2020 na pronájem části ppč 264/2 a 264/5 a st. 248. Nájem se
předpokládá do 31. 12. 2023, min. za 20 000 Kč na rok, účel: provozování veřejného
pohostinství a případné konání veřejných hudebních produkcí.
12.9 schvaluje uzavření Smlouvu č. 3/2020/K, kupní, s manželi Janou a Petrem Pilným
12.10 schvaluje darovací smlouvu pro Farní charitu Chrudim ve výši 3000,- Kč.
12.11 schvaluje přípravu změny č. 3 územního plánu.
12.12 schvaluje darovací smlouvu č. DS_1/2020 pro obec Bítovany od Vladimíra Blažka,
provozovna Exotika na ranči, Bítovany čp 6, na hmotný dar, motorovou pilu MS 261 ve výši
16 999,- Kč.
12.13 schvaluje rozpočtové opatření č. 4 / 101-ZO, příjmy se zvyšují o 264 000 Kč, výdaje se
zvyšují o 72 000,- Kč
B) zastupitelstvo obce bere na vědomí
12.14 informaci starostky o činnosti obce
12.15 kontrolu plnění úkolů z minulých usnesení
12.16 připomínky a podněty v bodu „různé“
C) zastupitelstvo obce ukládá starostce
pracovat s úkoly dle minulých zasedání a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí č. 13/2020 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 .......................................

Tereza Novotná Svatoňová
Starostka: Pavla Peřinová,

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

Razítko obce
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