Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 15.5.2019
A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
4.1 navržený rozšířený program zasedání
4.2 návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Novotný, Vladimíra Fousková, za ověřovatele
zápisu Olgu Dvořákovou, Lucii Švadlenkovou, za zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou
4.4 prominutí nájmu prodejně ZD Rosice ve výši 9000 Kč za rok 2019. Prominutí se týká
pouze roku 2019
4.5 plán financování a obnovy kanalizace pro roky 2019-2028
4.6 kupní smlouvu č. 5/2019 / K pro p. Pavlase
4.7 účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2018, výsledky hospodaření a závěrečný účet
obce za r. 2018 včetně zprávy Krajského úřadu Pk o přezkoumání hospodaření obce
za r. 2018 (při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky)
s výsledkem : bez výhrad
4. 8 účetní závěrku MŠ Bítovany za rok 2018. Závěrka byla zapsána do listin v Obchodním
rejstříku dne 12.2.2019
4.9 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Bítovany za rok 2018 ve výši
75924,22 Kč a schvaluje přidělení do fondu odměn 5 000,- Kč, do fondu rezervního
70 924,22 Kč
4.10 záměr č. 3/2019 na odprodej části p.p.č. 573/3 o výměře 36 m2 a schvaluje kupní
smlouvu č. 4/2019/ K; manželům Šváchovým
4.11 smlouvu s Pk č. OŽPZ/19/22477 na neinvestiční dotaci na opravu střechy MŠ na rok
2019 ve výši 110 00 Kč
4.12 rozpočtové opatření ZO /2002; příjmy činí 254 500 Kč, výdaje činí 527 500 Kč
4.14 střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2020-2022
4.15 střednědobý rozpočtový výhled MŠ na roky 2020-2022
4.16 Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-2017393/VB/1
Bítovany, 534/3-kNN-IKOV TRADE a.s. ; pro ČEZ Distribuci, a.s.
4.17 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2018429_SOBS VB_1; pro ČEZ Distribuci a.s., na p.p.č. 574/4 a st. p. č. 21.
B) zastupitelstvo obce vydává
4.3 OZV č.1/2019 o místním poplatku ze vstupného
C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
4.13 rozpočtové opatření č. 2-1001 v kompetenci starostky z 8.4.2019
4.18 informaci o hospodaření obce
4.19 informaci o došlé žádosti p. Štefana Drabanta na odkup p.p.č. 554/26,
ZO nebude parcelu prodávat. Usnesení k tomuto bodu není přijímáno.
4.20 informace starostky k možnosti výkupu pozemků, na nichž leží MK
4.21 výroční zprávu o poskytování informací za rok 2018
4.22 informaci o činnosti obce za 1. Q 2019
4.23 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 starostky č.7/2019 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: Olga Dvořáková

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

Lucie Švadlenková
Starostka: Pavla Peřinová,

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

