Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 16
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 28. 6. 2021
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
16.1 navržený program zasedání
16.2 návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Novotný, Olga Dvořáková, za ověřovatele zápisu
Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Lucii Švadlenkovou, za zapisovatelku Terezu Novotnou
Svatoňovou
16.3 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým
krajem, evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/21/71840, na rekonstrukci veřejného osvětlení –
Bítovany. Jedná se o investiční dotaci ve výši max. 50 % ze skutečných nákladů, max.
110 000 Kč.
16.4 uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky, evidenční číslo smlouvy: č. 1190900735, na akci „Projekt výsadby
v katastrálním území obce Bítovany – odborný posudek“. Jedná se o neinvestiční dotaci
v 100% výši.
16.5 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti včetně
zaplacení finanční náhrady za zřízení služebnosti se Správou železnic, státní organizací.
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v obci.
16.6 koupi nově vznikajícího pozemku p.č. 554/94 v obci a katastrálním území Bítovany o
výměře 55 m2 dle geometrického plánu č. 465-51/2021 ze dne 20.4.2021.
16.7 Uzavření kupní smlouvy č. 2/2021/K, s manžely Milanem a Annou Hejdukovými.
16.9 Rozpočtové opatření č. 4/2021, příjmy se zvyšují o 23 000 Kč, výdaje se zvyšují o 23
000 Kč 16.11
16.11 Novou členku kontrolního výboru paní Hanu Sehnalovou.
16.12 Interní Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro obec Bítovany č. IV/44/2-GDPR a
zároveň ruší Směrnici č. IV/44-GDPR ze dne 22.5.2018
B) zastupitelstvo obce neschvaluje
16.8 Snížení nájmu pro p. Vladimíra Šindeláře o 7.333,- Kč pro rok 2021.
C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
16.10 Hospodaření obce za období 1-5/2021
16.13 Bod - Odpadové hospodářství
16.14 Informace starostky o činnosti obce od minulého veřejného zasedání
16.15 Kontrolu plnění úkolů z minulých usnesení
16.16 Připomínky a podněty v bodu „různé“
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starostky č.5/2021 o konání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
3) Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu

4) Výsledky projednání zastupitelstva obce
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