Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 14
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 1. 3. 2021
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
14.1 Navržený program zasedání
14.2 Návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Novotný, Tereza Novotná Svatoňová, za
ověřovatele zápisu Olgu Dvořákovou, Lucii Švadlenkovou, za zapisovatelku Ing. Evu
Jonášovou
14.3 Účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2020
14.4 Účetní závěrku MŠ. Ředitelka MŠ do 30 dnů zveřejní v Obchodním rejstříku
14.5 Závěrečný účet obce, vč. MŠ, za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického
kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 (při přezkoumání hospodaření obce
nebyly zjištěny chyby a nedostatky), projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
14.6 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Bítovany za rok 2020 ve výši
39 086,74 Kč a schvaluje přidělení do fondu odměn 0 Kč, do fondu rezervního
39 086,74 Kč
14.7 Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2022-2023.
14.8 Střednědobý rozpočtový výhled MŠ na roky 2022-2024.
14.9 Podání žádosti o nadační příspěvek Grantové řízení Podpora regionů vyhlášené
Nadaci ČEZ.
14.10 Předsedu Kontrolního výboru pana Ing. Tomáše Novotného
14.11 Záměr č. 1/2021 na prodej části pozemku p. č. 594 v obci a k.ú. Bítovany z majetku obce,
3 m2 a zároveň schvaluje prodej zájemcům, manželům Karlu a Haně Habalovým z
Bítovan
14.12 Smlouvu č. 1/2021/K, kupní.
14.13 Podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 625 v obci a k.ú. Bítovany na
SÚS Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic a to v místě
současného chodníku u nemovitosti manželů Bláhových
14.14 Změnu č. 3 územního plánu Bítovany
14.15 Podání žádosti výzvy 02 20 080 Šablony III., název projektu Bítovany MŠ 80, výše
požadované podpory 282.372,- Kč, datum realizace 1. 9. 2021 - 31. 8. 2023 ředitelkou
MŠ.
14.16 Podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR na r. 2021, REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ-BÍTOVANY- přilož ke kabelovým rozvodům 1kV ČEZ
Distribuce, a.s..
14.20 Jmenování nové kronikářky Olgy Dvořákové a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo.
14.21 Smlouvu s knihovnou Chrudim o sdružování finančních prostředků na rok 2021
schvaluje poskytnutí částky 1 500,- Kč
14.22 Rozpočtové opatření ZO č. 1/2021; příjmy činí 13 tis Kč, výdaje činí 103,2 tis Kč.
B) zastupitelstvo obce vydává
14.17 OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
14.18 OZV č. 2/2021 k zajištěni udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zastupitelce Vladimíře Fouskové k 8. 2. 2021 zanikl mandát zastupitelky obce z důvodu
změny trvalého bydliště
14.19 Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020
14.23 Informaci o činnosti obce za 1-2/2021
14.24 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.1/2021 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

