Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 22
ze zasedání zastupitelstva obce Bítovany konaného dne 13. 6. 2022
A) Zastupitelstvo obce:
22.1
schvaluje navržený rozšířený program zasedání
22.2
schvaluje návrhovou komisi ve složení Lucie Švadlenková, Olga Dvořáková, za
ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Ing. Tomáše Novotného, za
zapisovatelku Terezu Novotnou Svatoňovou
22.3.1 schvaluje záměr č. 5/2022 směny nově vznikajícího pozemku p.č. 535/17, zahrada, o
výměře 58 m2 za pozemek nově vznikající p. č. 535/16, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 19 m2, vše v obci a k.ú. Bítovany dle GP č. 488-50/2022
22.3.2 schvaluje záměr č. 6/2022 směny nově vznikajícího pozemku p.č. 535/18, zahrada, o
výměře 82 m2 za pozemky nově vznikající p. č. 506/26, ostat. plocha, ostat.
komunikace o výměře 89 m2, p.č. 670, ostat. plocha, ostat, komunikace o výměře 6 m2
a p.č. 506/27, ostat. plocha, ostat. komunikace o výměře 143 m2, vše v obci a k.ú.
Bítovany dle GP č. 488-50/2022
22.3.3 schvaluje darování nově vznikajícího pozemku p.č. 506/29, ostat. plocha, ostat.
komunikace o výměře 40 m2, v obci a katastrálním území Bítovany od Bc. Anety
Lichtenbergové do vlastnictví obce Bítovany a pověřuje starostku podpisem darovací
smlouvy
22.4 schvaluje prodej pozemku, označeného jako pozemková parcela č. 71/14, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 53 m2, v obci a katastrálním území Bítovany, okres
Chrudim, do vlastnictví paní Marie Dvořákové, bytem Bítovany č.p. 20 a pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy
22.5
schvaluje směnu pozemků p. č. 605, orná půda, o výměře 585 m2, a p. č. 108, orná
půda, o výměře 249 m2 za pozemek p. č. 245/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 654 m2, vše v obci a k.ú. Bítovany, s panem Romanem Bláhou, Bítovany č. p.
154 a pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy s doplatkem
22.6
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
s Pardubickým krajem, evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/22/22107, na Jídelní výtah
v MŠ Bítovany, poskytnutá dotace činí 100.000 Kč
22.7
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Městem Chrast. Jedná se o
navýšení plateb za řešení přestupků v přenesené působnosti
22.8 schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-2023470/SOBS VB/02 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
22.9 nesouhlasí s uzavřením dodatku č. 12 ke smlouvě č. S/5000011/22500724/001/2012 na
zajištění odvozu a uložení komunálního odpadu se společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
22.10.1 revokuje usnesení č. 20.16/2022 (podání žádosti o Individuální dotaci z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje na rok 2022 na zhotovení díla pod názvem: „Odstavná
plocha u hřbitova, Bítovany“)
22.10.2 schvaluje podání žádosti o Individuální dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na rok 2022 pod názvem: „Hybridní prodejna potravin“
22.12 schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022-ZO, příjmy se zvyšují o 100 tis. Kč, výdaje se
zvyšují o 441 tis. Kč
22.13 dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) stanovuje 7 členů
zastupitelstva obce Bítovany na volební období 2022 až 2026
22.14.1 schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOP_01_4121971348 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín

22.14.2 schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOP_01_4121971353 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
22.14.3 schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOP_01_4121971350 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
22.15
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2022/VB –
vodovodního řadu umístěného v pozemku p.č. 554/25 v k.ú. Bítovany
22.16
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122022764/VB/1 Bítovany, ppč. 554/92-smyčka knn se společností ČEZ Distribuce, a.s.
za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč
22.17 nesouhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů
uzavřené dne 9.7.2014 na zajištění zpětného odběru za shromažďování oděvů, obuvi
a textilu pocházející z domácností se společností TextilEco a.s. a pověřuje starostku
k případnému dalšímu jednání s touto firmou
22.18 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2/2022/VB – kabelu
veřejného osvětlení umístěného v pozemcích p.č. 549/16 a 549/21 v k.ú. Bítovany.
B) zastupitelstvo obce bere na vědomí
22.19 Informaci starostky o činnosti obce od minulého veřejného zasedání
22.20 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. 4/2022 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

Digitálně podepsal
Pavla Peřinová
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