Zápis č.1 /2016
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (7):
Občané:(2)

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 27.1.2016 od 17:30 hodin
Josef Kremláček, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Kremláček, Trnka, Vrbický
Lenka Dvořáčková, Jiří Čermák

Program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu č. 11/2015
2. Zpráva o výsledku inventarizace
3. Návrh společného postupu ve věci získání vodohospodářského majetku a
možnost dalšího provozování
4. Práce na ,,Vodárně“
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č. 11/2015. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.11/2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Zpráva o výsledku inventarizace
Na základě příkazu starostky obce byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků
obce. Předseda inventarizační komise Josef Kremláček předložil zprávu o výsledku
inventarizace, dle které nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, chyby, nedostatky.
Nebyly uloženy návrhy na opatření.
ZO vzalo na vědomí
Bod 3) Návrh společného postupu ve věci získání vodohospodářského majetku a
možnost dalšího provozování
Proběhla schůzka zástupců obcí, které ukončili své členství ve SVAK. Zde byl předložen
návrh založit s.r.o. za účelem společného postupu ve věci získání "zdroje pitné vody Rytířsko"
a s možným následným provozováním.. Každá obec by vložila cca 20 000,-Kč.
Vše je zatím v jednání. Dále starostka zmínila možnost průzkumných vrtů v obci. Průzkumy
byly již provedeny ve Vysokých Studnicích a v Lukách.
ZO vzalo na vědomí
Bod 4) Práce na vodárně
Obec obdržela nabídky na zhotovení pergoly, klempířské práce a pokrytí střechy.
Štefan Reichel
- 692.772,-Kč s DPH
Michal Stránský
- 761 829,-Kč s DPH
Petr Klouda
- 732 865,80,-Kč s DPH
Nejnižší nabídka od firmy Štefan Reichel

Návrh na schválení nabídky Štefana Reichla na zhotovení pergoly
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 5) Různé

Byt č. 5 je vyklizen, nájemníci pouze vrátili klíče, byt neuvedli do původního stavu –
není vymalován, chybí některé zásuvky, světla. O byt již zažádal pan Eliáš. Již nemá
dluhy na nájemném.
Návrh pronajmout byt č. 5 panu Eliášovi
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno

Obec obdržela tři žádosti na pronájem obecního bytu. Jiří Samuel, Bítovčice, Zdenka
Schneiderová, Bítovčice, Jitka Havelková, Jihlava. Je navrženo pronajmout byt
Jiřímu Samuelovi, který zaplatí kauci ve výši 1 měsíčního nájmu. Důvodem je tíživá
životní situace.
Návrh pronajmout byt č. 2 panu Samuelovi
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno

Pouť je přesunuta na 12.6.2016.

Dodatek č.11 k nájemní smlouvě s Annou Lokvencovou - pronájem části pozemku
za účelem provozu stavby odvodňovacího kanálu v Rozseči, nájemné na rok 2015
bude ve výši roku 2015 tedy 1911,-Kč/rok.
Návrh na schválení dodatku č.11 k nájemní smlouvě s paní Annou Lokvencovou - pronájem
části pozemku za účelem provozu stavby odvodňovacího kanálu
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno

Lesní školka: starostka navrhuje ponechat cenu sazenic 7,50,-Kč/sazenice – větší a
6,-Kč menší, vše s DPH. Protinávrh nebyl podán.
ZO vzalo na vědomí
Bod 6) Diskuse probíhala během celého jednání a týkala se výše uvedených problémů.
Bod 7) Závěr - jednání ukončila starostka obce v 19:25 hod.
Zápis obsahuje 2 listy a 1 přílohu, byl vyhotoven v jednom stejnopise.
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.1/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.1.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o výsledku inventarizace
2. Návrh společného postupu ve věci získání vodohospodářského majetku a možnost
dalšího provozování
3. Cenu sazenic pro rok 2016

S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.11/2015.
7-0–0
2. Nabídku Štefana Reichla na zhotovení pergoly
7-0–0
3. Pronájem bytu č.5 panu Eliášovi
7-0–0
4. Pronájem bytu č. 2 panu Samuelovi
7-0–0
5. Dodatek č.11 k nájemní smlouvě s paní Annou Lokvencovou - pronájem části
pozemku za účelem provozu stavby odvodňovacího kanálu
7-0–0

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

V Bítovčicích 2.2.2016

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

