Zápis č.13 /2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 27.12.2016 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:
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č. 12/2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtového výhledu obce na rok 2019
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. 12/2016. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání s úpravou a schválení zápisu ze zasedání č.12/2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 je vyrovnaný ve výši 21 409 000,-Kč
Návrh projednán ve finančním výboru , vyvěšen na úřední desce od 12.12. do 28.12..
Připomínky nebyly podány.
Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2017
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 3) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019
Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 je ve výši 5 482 500,-Kč.
Návrh projednán ve finančním výboru, vyvěšen na úřední desce od 12.12. do 28.12..
Připomínky nebyly podány.
Návrh na schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2019
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
Bod 4) Různé
•
Poplatek za odpady pro rok 2017 zůstává ve stejné výši 460,-Kč/osoba, dle OZV č.
1/2015
Návrh na schválení výše poplatku za odpady v roce 2017
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
• Dne 14.12. vydala starostka obce příkaz starosty k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků obce Bítovčice a vydala plán inventur pro rok 2016.
ZO vzalo na vědomí

Starostka obce pověřila 14.12. Jiřího Hrona, ve spolupráci s finančním výborem,
provést veřejnoprávní kontrolu za celé období roku 2016, jejímž předmětem je
hospodaření s veřejnými prostředky.
ZO vzalo na vědomí
•
Starostka obce informovala zastupitele o schválení dvou rozpočtových opatřeních,
čísla 12,13/2016. Jednalo se o přesuny mezi položkami, paragrafy (příloha zápisu)
ZO vzalo na vědomí
•
Pan Ing. Vrbický předložil zápis finančního výboru ze dne 12.12. Projednán návrh
rozpočtu a rozpočtového výhledu. Nebyly shledány nedostatky. Současně předložil
plán činnosti finančního výboru na rok 2017
ZO vzalo na vědomí
•
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. podal žádost o finanční příspěvek na rok 2017.
Zastupitelé navrhli přispět částkou 1 000,-Kč.
Návrh schválit příspěvek pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. ve výši 1.000,-Kč
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno
•
Starostka obce seznámila zastupitele s nařízením vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev. Navyšují se měsíční odměny uvolněným i
neuvolněným členům od 1.1.2017. Starostka navrhuje odměny ponechat ve stejné
výši.
ZO vzalo na vědomí
•
Obec obdržela žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1. Nájemník nemá
žádné dluhy na nájemném.
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 o 6.měsíců
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno
•
Jednání se SVAK
Obce mikroregionu opětovně podaly žádost o vydání vodohospodářského majetku do
podílového spoluvlastnictví. Dopisem ze dne 14.12. bylo sděleno, že tento majetek
nemůže být obci převeden. 12.12. byla svolána schůzka mikroregionu, kde byl podán
návrh na podání žaloby ve věci vydání společného majetku. Byla oslovena JUDr.
Zmátlová. Odměna za poskytnutí právní pomoci pro každou obec samostatně je
1.500,-Kč/hod + DPH, při společném podání sleva 20% tedy 1.300,-Kč/hod + DPH.
Soudní poplatek 2.000,-Kč. Ostatní obce mikroregionu tuto možnost ještě zvažují.
Touto problematikou se bude ZO zabývat na dalších jednáních.
•

Bod 5) Diskuse - probíhala při jednání a týkala se konkrétních bodů.
Bod 6) Závěr - jednání ukončila starostka obce v 18:30 hod.
Zápis obsahuje 3 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven v jednom stejnopise.
Rozdělovník: 1 složka
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtová opatření 12,13/2016
Ověřovatelé zápisu:
Josef Trnka

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.13/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.12.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDO MÍ:
1. Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016
a plán inventur pro rok 2016
2. Pověření pana Jiřího Hrona k provedení veřejnoprávní kontroly za celé období roku
2016
3. Rozpočtová opatření 12,13/2016
4. Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 12.12. a plán činnosti na rok 2017
5. Informaci o nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev.
S C H V A L U J E:
1. Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a zápis ze zasedání č.12/2016
6-0–0
2. Rozpočet obce na rok 2017
6-0–0
3. Rozpočtový výhled obce na rok 2019
6-0–0
4. Poplatek za odpady v roce 2017 ve výši 460,-Kč
6-0–0
5. Příspěvek pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. ve výši 1.000,-Kč
6-0–0
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1
6-0–0

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

V Bítovčicích 3.1.2017

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

