Zápis č.6 /2015
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (5):
Občané:
1.
2.
3.
4.
5.

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 22.7.2015 od 17:30 hodin
Josef Kremláček, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Kostková, Kremláček, Hron, omluven Vrbický, Trnka
0

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č.5/2015
Účetní obce
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č.5/2015. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.5/2015.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Účetní obce
Po jednání starostky a paní Sobotkové, které proběhlo 1.7. ,podepsala paní
Sobotková dohodu o rozvázání pracovního poměru. Starostka nabídla
odstupné ve výši trojnásobku měsíčního platu za dlouholetou práci pro
obec.
Návrh na schválení odstupného ve výši trojnásobku měsíčního platu za
dlouholetou práci pro obec pro účetní obce
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Starostka vyvěsila 8.7. na obecní web a úřední desku výzvu na obsazení
místa pro vedení účetnictví a administrativní agendy
Došly tři žádosti - Ing. Jaroslava Sedláková, RNDr. Arnoštka Ženčáková, paní Lenka
Dvořáčková. Starostka přečetla životopisy.
Návrh na hlasování: Ing. Jaroslava Sedláková
pro 0 – proti 5 – zdržel se 0
RNDr. Arnoštka Ženčáková pro 1 – proti 4 – zdržel se 0
Lenka Dvořáčková
pro 4 – proti 1 – zdržel se 0
Usnesení č.3 na místo pro vedení účetnictví a administrativní agendy byla schválena
paní Lenka Dvořáková
Bod 3) Různé

Proběhlo výběrové řízení pro odběr energií pro obec. Plyn bude dodávat E.ON
Energie,a.s. do 630,-Kč/MWh/rok, elektřinu - Energy Trading,a.s. a Vemex Energie
a.s.. Roční úspora bude činit přes 37 000,-Kč. Byla proplacena faktura
zprostředkovateli ve výši 10 000,-Kč a to za dva roky služeb.
ZO vzalo na vědomí

,,Vodárna“: hasiči vybourali zárubně a vyklidili celý objekt
15.7. obec obdržela veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby. Přístavba a
nástavba objektu v obci Bítovčice a projektovou dokumentaci od pana Ing. Zdeňka Musila.
Z důvodu pozdního dodání dokumentace starostka navrhuje rozdělit stavbu na etapy a oslovit
řemeslníky se kterými má obec dobré zkušenosti.
Místostarosta navrhuje pana Špendlíčka na zhotovení zednických prací. Rozvody
elektroinstalace provede pan Musil, vodu pan Huk.
Starostka na tesařské práce osloví pana Štefana Raichla. Některé práce svépomocí provedou
hasiči
Na pergolu bude použito dřevo z obecních lesů. Odborný lesní hospodář navrhl těžbu v
lokalitě Pahorek. Část může být vytěžena i na vodárně
Návrh na schválení postupu prací na ,,Vodárně“
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno

Starostka obce byla pověřena účastí na dražbě. Navrhuje nemovitost vydražit do
částky 150.000,-Kč, zastupitelé mají jiný názor. Návrhy 400.000,-Kč, 1.000.000,-Kč,
200.000,-Kč.
Návrh na schválení maximální částky 200.000,-Kč za nemovitost po panu
Hrdličkovi
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno

Česká inspekce ŽP zaslala usnesení a oznámení o zahájení řízení o protiprávním
jednání - z bioplynové stanice v Kamenici u Jihlavy došlo k úniku digestátu do
povrchových vod. Jako účastník řízení má obec Bítovčice vyjádřit své stanovisko.
Obec nemá žádnou újmu, proto se nebude k této záležitosti vyjadřovat. Z uložené
pokuty bude 50% příjmem rozpočtu obcí Kamenice a Bítovčice, která se může použít
jen pro zlepšení životního prostředí.
ZO vzalo na vědomí

Tříděný odpad: okolo kontejnerů na papír a plast umístěných u obecního úřadu je
neustálý nepořádek. Občané byli již několikrát upozorněni na udržování pořádku,
bohužel bez odezvy.
Zastupitelé navrhují nainstalovat monitorovací kameru do daného prostoru. Nabídky
zajistí místostarosta.

Linka důvěry Střed žádá o příspěvek ve výši 1,-Kč na občana z rozpočtu obce na
provoz této sociální služby.
Návrh na příspěvek pro linku důvěry Střed ve výši 500,-Kč
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno
 Pan Hron přednesl zápis ze zasedání kontrolního výboru.
ZO vzalo na vědomí
 Starostka navrhuje dočasnou změnu úředních hodin na obecním úřadě. Návrh:
pondělí, středa 15.00-17.00 hod
Návrh na změnu úředních hodin
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7 bylo schváleno


Zápis obsahuje 3 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina

Ověřovatelé zápisu:
Josef Kremláček

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.6/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 22.7.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Výsledek výběrového řízení pro odběr energií
2. Usnesení a oznámení o zahájení řízení Česká inspekce ŽP o protiprávním jednání z bioplynové stanice v Kamenici u Jihlavy došlo k úniku digestátu do povrchových
vod.
3. Zápis ze zasedání kontrolního výboru

S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.5/2015.
5-0–0
2. Odstupné ve výši trojnásobku měsíčního platu za dlouholetou práci pro
obec pro účetní obce
5-0–0
3. Paní Lenku Dvořáčkovou na místo pro vedení účetnictví a administrativní agendy
4-1–0
4. Postup prací na ,,Vodárně“
5-0–0
5. Maximální částku za nemovitost po panu Hrdličkovi
5-0–0
6. Příspěvek pro linku důvěry Střed ve výši 500,-Kč
5-0–0
7. Změnu úředních hodin
5-0–0

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

V Bítovčicích 30.7.2015

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

