Rozhodnutí starostky č. 4/2022 o svolání zastupitelstva
Starostka obce Bítovany v souladu s ustanovením § 92 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění zákona o obcích,
svolává

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BÍTOVANY
(veřejné zasedání č. 22)
na pondělí 13. června 2022 od 17:00 do sálu obecního úřadu
Program jednání:
1. Schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele
3. Záměr směny pozemku p. č. 535/17 za pozemek p. č. 535/16, vše v k.ú. Bítovany, záměr směny
pozemku p.č. 535/18 za pozemky p.č. 506/26, 670 a 506/27, vše v k.ú. Bítovany, darování pozemku
p.č. 506/29 v k.ú. Bítovany a uzavření darovací smlouvy
4. Schválení žádosti o koupi pozemku p.č. 71/14 v k.ú. Bítovany dle záměru č. 2/2022 a uzavření
kupní smlouvy
5. Uzavření směnné smlouvy s doplatkem dle záměru č. 1/2022
6. Schválení smlouvy s Pardubickým krajem, dotace z Programu obnovy venkova na jídelní výtah
v MŠ Bítovany
7. Schválení smlouvy s Městem Chrast, dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (přestupky)
8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB – služebnost se společností ČEZ Distribuce, a.s.
(přípojka na p.p.č. 549/1 v k. ú. Bítovany)
9. Projednání dodatku č. 12 ke smlouvě se společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
10. Individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na rok 2022 - revokace usnesení,
schválení podání nové žádosti o Individuální dotaci na Pardubický kraj
11. Rozpočtové opatření č. 2/2022 v kompetenci starostky
12. Rozpočtové opatření č. 3/2022 v kompetenci ZO
13. Stanovení počtů členů zastupitelstva obce na volební období 2022 – 2026
14. 3x schválení smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
15. Informace o činnosti obce od minulého veřejného zasedání
16. Různé

V Bítovanech dne 3. 6. 2022
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