Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 19
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 13. 12. 2021
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
19.1 navržený program zasedání
19.2 návrhovou komisi ve složení Lucie Švadlenková, Olga Dvořáková, za ověřovatele zápisu
Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Ing. Tomáše Novotného, za zapisovatelku Terezu
Novotnou Svatoňovou
19.3 odpisový plán obce Bítovany pro rok 2022 dle přílohy.
19.4 odpisový plán Mateřské školy Bítovany, okres Chrudim, IČ 71003304, pro rok 2022 dle
přílohy
19.7 veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021/VPS s TJ Bítovany, z.s. na poskytnutí finanční dotace
na rok 2022 ve výši 20 000 Kč na sportovní činnost.
19.8 darovací smlouvu č. DS_3_/2020 pro obec Bítovany od pana Vladimíra Blažka se sídlem
podnikání Svatojánská 146, Škrovád, 538 21 Slatiňany, IČ: 11032723, předmětem daru
je radlice na sníh, hodnota daru činí 21.296 Kč.
19.9 rozpočet na rok 2022, příjmy ve výši 7 545 500 Kč před konsolidací, 7 495 500 Kč po
konsolidaci, výdaje ve výši 13 312 000 Kč před konsolidací, 13 262 000 Kč po
konsolidaci.
19.10 rozpočet Mateřské školy Bítovany (provozní dotaci) pro rok 2022 ve výši 326 000 Kč.
19.11 rozpočtové opatření č. 8/2021, příjmy se zvyšují o 188 tis. Kč, výdaje se zvyšují o
8tis. Kč.
19.12 zprávu o činnosti kontrolního výboru v r. 2021
19.13 plán práce kontrolního výboru na r. 2022
19.14 zprávu o činnosti finančního výboru v r. 2021
19.15 plán práce finančního výboru na r. 2022
19.16 podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na rok 2022 z
programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou
vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod) obcí Pardubického kraje“ na
projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby.
19.17 podání žádosti o dotaci na realizaci akce pod názvem “Odstavná plocha u hřbitova,
Bítovany“
19.19 text darovací smlouvy na zlepšení ekologické zátěže v obci, výše daru bude činit 2 000
Kč za jeden objekt.
19.20 smlouva ČEZ
19.21 změny v obecní knihovně spočívající v ukončení činnosti knihovníka a změně výpůjční
doby knih, knihy bude vypůjčovat zaměstnanec obce v úředních hodinách obecního
úřadu.
B) zastupitelstvo obce vydává
19.5 OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, s účinností od 1.
1. 2022
19.6 OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností
od 1. 1. 2022
C) zastupitelstvo obce rozhodlo:
19.18 o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku pod názvem „ Bítovany – splašková
kanalizace – dokumentace pro provádění stavby (DPS) a projekty domovních přípojek“ a to

nabídky společnosti RECPROJEKT s.r.o. se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ:
26014327 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto společností.
D) zastupitelstvo obce bere na vědomí
19.22 hospodaření za období 1 – 11/2021
19.23 informaci starostky o činnosti obce od minulého veřejného zasedání
19.24 kontrolu plnění úkolů z minulých usnesení
19.25 připomínky a podněty v bodu „různé“
E) 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. 11/2021 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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