Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 17
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 20. 9. 2021
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
17.1 navržený program zasedání.
17.2 návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Novotný, Olga Dvořáková, za ověřovatele zápisu
Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Lucii Švadlenkovou, za zapisovatelku Terezu Novotnou
Svatoňovou
17.3 uzavření Darovací smlouvy s Pardubickým krajem, evidenční číslo smlouvy:
S/OM/4582/21/MS, na bezúplatný převod pozemků parc. č. 625/9 a 625/10 v k.ú.
Bítovany.
17.4 uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finanční částky ve výši 14.000,- Kč za účelem
zajištění branné a sportovní činnosti dětí a mládeže, sběru železného odpadu a pomoci při
úklidu extravilánu obce.
17.6 Zastupitelstvo obce Bítovany schvaluje koupi nově vznikajícího pozemku p.č. 549/25
v obci a katastrálním území Bítovany o výměře 182 m2 dle geometrického plánu č. 474134/2021 ze dne 7. 9. 2021 za kupní cenu 36 400 Kč a pověřuje starostku podpisem kupní
smlouvy.
17.7 Zastupitelstvo obce Bítovany vyhovuje žádosti pana Jaroslava Štěpána a pověřuje
starostku obce, aby zveřejnila záměr č. 3/2021 k pronájmu části pozemku p.č. 554/26
v k.ú. Bítovany v rozsahu přiloženého situačního zákresu.
17.8 poskytnout finanční podporu ve výši 20.000,- Kč, která bude rovným dílem rozdělena
mezi obce Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice.
17.9 darovací smlouvu pro Farní charitu Chrudim ve výši 3000,- Kč.
17.10 rozpočtové opatření č. 5/2021, příjmy se zvyšují o 483.000,- Kč, výdaje se zvyšují o
480.000,- Kč.
B) zastupitelstvo obce bere na vědomí
17.11 Hospodaření obce za období 1-8/2021
17.12 Bod - Odpadové hospodářství
17.13 Informace starostky o činnosti obce od minulého veřejného zasedání
17.14 Kontrolu plnění úkolů z minulých usnesení
17.15 Připomínky a podněty v bodu „různé“
C) odloženo
17.5 odložen bod ohledně schválení záměru č. 3/2021 na pronájem části p.p.č. 598
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starostky č.8/2021 o konání veřejného zasedání podle § 92 odst. 1 zákona
3) Přílohy k projednávaným bodům dle zápisu
4) Výsledky projednání zastupitelstva obce
Zapisovatelka Tereza Novotná Svatoňová

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Kateřina Vohradníková

podpis .......................................
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Starostka: Pavla Peřinová
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