Zápis č.10 /2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 26.10.2016 od 17:30 hodin
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu: Josef Trnka, Jiří Hron
Zapsala:
MUDr. Monika Kostková,
Zastupitelé (6):
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Vrbický, Trnka
Omluven:
Kremláček
Občané:
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č. 9/2016
ČOV a kanál
Hospodaření MŠ
Setkání seniorů
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání a
s úpravou – druhý ověřovatel zápisu pan Josef Trnka. Byl projednán zápis ze zasedání
č. 9/2016. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání s úpravou a schválení zápisu ze zasedání č.8/2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) ČOV + kanalizace
Firma DUIS s.r.o. Brno vypracovala dokumentaci pro stavební povolení. Dokumentace byla
dnes předána na stavební úřad v Lukách nad Jihlavou a na vodoprávní úřad MM Jihlavy.
Pokud bude vše pokračovat bez problémů, je možno se stavbou začít v roce 2017. Při jednání
s projektantem vzešla otázka kam dávat přebytečný materiál, který vznikne při stavbě. Obec
musí najít vhodné plochy.
Kraj Vysočina zaslal Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Předmětem smlouvy
je umístění stavby na pozemcích Kraje, který se stavbou souhlasí.
ZO vzalo na vědomí.
Bod 3) Hospodaření MŠ
Příjmy:
Výdaje:
ZO vzalo na vědomí.

131 300,-Kč
122 434,-Kč

Bod 4) Setkání seniorů
Na setkání se přihlásilo 65 občanů. Zajištěna je kapela, občerstvení. V pátek se bude
připravovat sál. Osloveni byli podnikatelé s žádostí o příspěvek

Bod 4) Různé
•
Rozpočtové opatření č. 8
Jedná se o přesuny mezi položkami a paragrafy, navýšení rozpočtu o 20 000,-Kč
(příspěvek na volby) Celková výše 750.000,-.
Návrh na schválení rozpočtového opatření obce č. 8/2016 (příloha zápisu.)
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
•
Místostarosta obce navrhuje, aby starostka obce schvalovala rozpočtová opatření v
průběhu měsíce v plném rozsahu – porušení rozpočtové kázně. O schválených
opatřeních pak bude starostka zastupitelstvo informovat.
Návrh na pověření starostky schvalováním rozpočtových opatření
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
•
10. 10. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Kraje
Vysočina. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
•
IPOS PS s.r.o. vystavil fakturu za provedené práce na rekonstrukci lesní cesty ve výši
1 287 672,-Kč.
•
Informace - základní školu v Lukách nad Jihlavou navštěvuje 39 dětí z Bítovčic.
•
Soudním usnesením byla obec, Eva Bendová, jmenována opatrovníkem Františka
Krčála, který je v současné době umístěn v domově důchodců v Telči.
•
Žádost o podporu celostátní Linky bezpečí. Obec podporuje Linku důvěry.
Návrh na podporu celostátní Linky bezpečí
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č.4 nebylo schváleno
•
Starostka obce oslovila Mgr. Tomáše Havrana pro právní zastupování obce. Zatím by
se jednalo o jeho služby na 2-3 měsíce dle potřeby za cca 3 500,-Kč/měsíc.
Návrh na uzavření smlouvy na právní služby s Mgr. Tomášem Havranem
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 nebylo schváleno
•
Eternit z demolice domu po panu Hrdličkovi byl uložen na skládce v Henčově.
•
V pátek 11.11.2016 se uskuteční Svatomartinský průvod zakončený ohňostrojem.
Ohňostroj zajistí Ing. Vrbický.
•
Žádost paní Dolejší o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3. Nemá dluhy na
nájemném.
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Vrbický)
Usnesení č.6 bylo schváleno
•
Pan Jiří Čermák požádal o úhradu opravy motorové stříkačky, která je v majetku obce.
Jedná se o 60 000,-Kč.
Návrh na zaplacení opravy motorové stříkačky ve výši 60 000,-Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7 bylo schváleno
Zápis obsahuje 3 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven v jednom stejnopise.

Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 8
Ověřovatelé zápisu:
Josef Trnka

……………………………

Jiří Hron

………………………..
Eva Bendová
starostka obce

V Bítovčicích 2.11.2016

……………………………

……………………………
Petr Buš
místostarosta obce

U S N E S E N Í č.10/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.10.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDO MÍ:
1. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina
2. Hospodaření MŠ
3. Proplacení faktury firmě Ipos

S C H V A L U J E:
1. Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a zápis ze zasedání č.9/2016
6-0–0
2. Rozpočtové opatření č. 8/2016
6-0–0
3. Pověření starostky schvalováním rozpočtových opatření
6-0–0
5. Uzavření smlouvy na právní služby s Mgr. Tomášem Havranem
6-0–0
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3
5-0–1
7. Zaplacení opravy motorové stříkačky ve výši 60.000,-Kč
6-0–0

N E S C H V A L U J E:
4. Příspěvek celostátní lince bezpečí

………………………..
Eva Bendová
starostka obce

V Bítovčicích 31.10.2016

0-6–0

……………………………
Petr Buš
místostarosta obce

