Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 13
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 7. 12. 2020
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
13.1 navržený program zasedání
13.2 návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Novotný, Vladimíra Fousková. Za ověřovatele
zápisu Terezu Novotnou Svatoňovou, Olgu Dvořákovou. Za zapisovatelku Ing. Evu
Jonášovou.
13.3 odpisový plán obce Bítovany pro rok 2021 dle přílohy.
13.4 odpisový plán Mateřské školy, Bítovany, IČ 71003304, pro rok 2021 dle přílohy
13.6 nájemní smlouvu č. 4/2020/N pro Vladimíra Šindeláře. Nájem 1.1.2021 - 31. 12. 2023
13.7 záměr č. 9/2020 a současně schvaluje Nájemní smlouvu č.5./2020/N.
13.8 veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020/VPS s TJ Bítovany, z.s. na poskytnutí finanční dotace
na rok 2021 ve výši 40 000 Kč na sportovní činnost
13.9 darovací smlouvu č. DS_2/2020 pro obec Bítovany od Vladimíra Blažka, přívěs Agados
NP-26 N1 RAMPA s příslušenstvím
13.10 Smlouvu o podmínkách provedení stavby č. S-0507-2020, stavebníka Pardubický kraj,
příspěvková organizace SÚS Pardubického kraje.
13.11 prominutí nájmu pro ZD Rosice za prodejnu v Bítovanech ve výši 12 000 Kč,
pro rok 2021.
13.12 DPP pro členku ZO, paní Terezu Novotnou Svatoňovou.
13.13 zřízení funkce starostky jako uvolněné, od 1.1.2021.
Zároveň jí stanovuje plat v souladu s nařízení vlády č. 318/2017
13.14 rozpočet na rok 2021, příjmy ve výši 7 473 000 Kč před konsolidací, 7 078 000 Kč
po konsolidaci. Výdaje ve výši 8 030 000 Kč před konsolidací, 7 635 000 Kč
po konsolidaci.
13.15 rozpočet Mateřské školy Bítovany ( provozní dotaci ) pro rok 2021 ve výši 350 000 Kč
13.16 snížení nájmu pro p. Vladimíra Šindeláře o 3000,- Kč pro rok 2020
13.17 rozpočtové opatření č. 6/2020, příjem 547 500 Kč (z toho konsolidace činí 550 000 Kč),
výdej 547 500 Kč (z toho konsolidace činí 550 000 Kč)
13.18 Smlouvu č.7/2020/S o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku, mezi
obcemi Bítovany a Zaječice.
13.19 zprávu o činnosti kontrolního výboru v r. 2020
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13.20 plán práce kontrolního výboru na r. 2021
13.21 zprávu o činnosti finančního výboru v r. 2020
13.22 plán práce finančního výboru na r. 2021
13.23 Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova z Pk na r. 2021 na akci
„ Rekonstrukce veřejného osvětlení ( II. etapa).“
13.24 získání části nebo i celé ppč.29 od Římskokatolické farnosti Žumberk formou
bezúplatného převodu nebo převodu za 1 Kč.
B) zastupitelstvo obce vydává
13.5 vydává OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1.1.2021.
C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
13.25 hospodaření za období 1 – 11/2020
13.26 informaci starostky o činnosti obce
13.27 kontrolu plnění úkolů z minulých usnesení
13.28 připomínky a podněty v bodu „různé“
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. 14/2020 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: Tereza Novotná Svatoňová

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

Olga Dvořáková

Starostka: Pavla Peřinová,

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

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

Razítko obce
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