Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 20
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 7. 3. 2022
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
20.1 Navržený program zasedání
20.2 Návrhovou komisi ve složení Pavla Peřinová, Olga Dvořáková, za ověřovatele zápisu
Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Ing. Tomáše Novotného, za zapisovatelku Terezu
Novotnou Svatoňovou
20.3 Účetní závěrku obce Bítovany, IČ 00485667, za rok 2021, sestavenou k 31. 12. 2021, v
rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a konstatuje, že
poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Bítovany.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2021 na účet
432.
20.4 Účetní závěrku Mateřské školy, Bítovany, okres Chrudim za rok 2021. Po schválení
účetní závěrky bude tato ředitelkou MŠ zveřejněna v Obchodním rejstříku do 30 dnů od
schválení.
20.5 dle § 84 odst. 2 bod b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, závěrečný účet obce, vč. MŠ
Bítovany, za rok 2021 společně se zprávou Krajského úřadu Pardubického kraje o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 (při přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky) a dle § 17, odst. 7 zákona č. 250/2020 Sb.: projednání
závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením, v souladu s bodem a) souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
20.6 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy, Bítovany, okres Chrudim
za rok 2021 ve výši 2.966,- Kč a schvaluje přidělení do fondu odměn 0 Kč, do fondu
rezervního 2.966,- Kč.
20.9.1 darování spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 535/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 311 m2 , v obci a katastrálním území Bítovany, do vlastnictví
obce a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
20.9.2 koupi spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 535/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 311 m2 , v obci a katastrálním území Bítovany, do vlastnictví
obce a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
20.10.1 koupi části pozemku p. č. st. 23, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 840 m2, obci a
katastrálním území Bítovany od Ing. Michala Zahálky do vlastnictví obce Bítovany a
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
20.10.2 darování části pozemku p. č. 59/1, zahrada o výměře 71 m2, v obci a katastrálním území
Bítovany od paní Evy Srbové do vlastnictví obce Bítovany a pověřuje starostku
podpisem darovací smlouvy.
20.10.3 bezúplatný převod části pozemku p.č. 625, ostatní plocha, silnice o výměře 10.527 m2,
v obci a katastrálním území Bítovany od Pardubického kraje do vlastnictví obce
Bítovany.
20.11 Uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci s Elektrárnou Opatovice, a.s. a
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
20.12 ceník pronájmu některého majetku obce.
20.15 Smlouvu s knihovnou Chrudim o sdružování finančních prostředků na rok 2022 a
schvaluje poskytnutí částky 1.500,- Kč.
20.16 podání žádosti o Individuální dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na
rok 2022 na zhotovení díla pod názvem: „Odstavná plocha u hřbitova, Bítovany“.
B) zastupitelstvo obce souhlasí

20.14 s přijetím hmotného daru v podobě nábytku do tříd a šaten v MŠ v hodnotě 84.110,- Kč
bez DPH od společnosti IKOV TRADE a.s. ve prospěch Mateřské školy Bítovany, okres
Chrudim.
C) zastupitelstvo obce bere na vědomí
20.7 Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021
20.8 Rozpočtová opatření v kompetenci starostky
20.13 Informace o provedeném výběrovém řízení na „Administrace dotace – splašková
kanalizace Bítovany“ a uzavření příkazní smlouvy se společností Ekologický rozvoj a
výstavba s.r.o.
20.18 Informaci starostky o činnosti obce od minulého veřejného zasedání
20.19 Kontrolu plnění úkolů z minulých usnesení
20.20 Připomínky a podněty v bodu „různé“
D) zastupitelstvo obce ukládá starostce
pracovat s úkoly dle minulých zasedání a pracovat s úkoly vzešlými z dnešního zasedání
E) zastupitelstvo obce pověřuje starostku
20.17 k jednání s panem Romanem Bláhou o možnosti směny pozemku p.č. 245/2 v obci a
katastrálním území Bítovany z pozemek ve vlastnictví obce Bítovany.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozhodnutí starostky č.2/2022 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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