Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 21
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 11. 4. 2022
A) Zastupitelstvo obce:
21.1 schvaluje navržený program zasedání
21.2 schvaluje návrhovou komisi ve složení Pavla Peřinová, Olga Dvořáková, za ověřovatele
zápisu Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Ing. Tomáše Novotného, za zapisovatelku Terezu
Novotnou Svatoňovou
21.3.1 ověřuje po projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Bítovany její soulad s
Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací
vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
krajského úřadu - dle přiloženého Odůvodnění změny č. 3 územního plánu Bítovany,
doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce
Bítovany po ověření neshledalo žádný rozpor.
21.3.2 souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 3 územního plánu Bítovany, s
vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
21.3.3 Příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 55 ve
spojení s § 54 a § 55c stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů vydává opatření obecné povahy – změnu č. 3 územního plánu Bítovany.
21.4 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022-ZO, příjmy se zvyšují o 487 Kč, výdaje se
zvyšují o 865 900,- Kč.
21.5 schvaluje záměr směny pozemků p. č. 605 a p. č. 108 za pozemek p. č. 245/2, vše v obci
a katastrálním území Bítovany.
21.6 souhlasí s nabytím podílu 3/16 či s vypořádáním spoluvlastnictví na pozemku označeného
jako pozemková parcela č. 535/2 v k.ú. Bítovany od podílového spoluvlastníka Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3.
21.7.1 revokuje usnesení č. 20.10.1/2022 ze dne 7. 3. 2022.
21.7.2 schvaluje darování části pozemku p. č. st. 23, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 840
m2, v obci a katastrálním území Bítovany od Ing. Michala Zahálky do vlastnictví obce
Bítovany a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
21.8 schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor č. p. 170 za účelem provozování prodejny
smíšeného zboží.
.
B) zastupitelstvo obce bere na vědomí
21.9 Informaci starostky o činnosti obce od minulého veřejného zasedání
21.10 Připomínky a podněty v bodu „různé“
C) 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.3/2022 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 .......................................

Ing. Tomáš Novotný
Starostka: Pavla Peřinová

podpis: ......................................
podpis: ......................................
Razítko obce

Pavla
Peřinová
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