Zápis č.9 /2016
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (6):
Omluven:
Občané:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 29.9.2016 od 17:30 hodin
Josef Trnka, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Vrbický, Trnka
Kremláček
0

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č. 8/2016
Rozpočtové opatření č. 7
Rekonstrukce lesní cesty v Pahorku
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. 8/2016. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání s úpravou a schválení zápisu ze zasedání č.7/2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Rozpočtové opatření č. 7/2016
Jedná se o přesuny mezi položkami a paragrafy ve výši 280 000,-Kč.
Návrh na schválení rozpočtového opatření obce č. 7/2016 (příloha zápisu.)
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 3) Rekonstrukce lesní cesty v Pahorku
Práce pokračují dle harmonogramu. Ing. Dejmal vystavil fakturu za měsíc srpen za výkon
TDS. Na stavbě bylo nutno ještě dokácet několik stromů.
Bod 4) Různé
•
Kraj Vysočina předal obcím kraje reflexní pásky. Pásky budou distribuovány občanům
po vyhlášení
•
MMJ, odbor životního prostředí, Ing. Chromek zaslal zprávu v souvislosti
s nepříznivou situací v lesích. Porosty jsou napadeny podkorním hmyzem. Zveřejněno na
úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
•
MMJ, odbor dopravy- Stavební povolení na stavbu opěrné zdi k Rozseči. Dle
rozhodnutí musí být stavba dokončena 31.12.2016. Starostka se informovala na
KSÚS, Ing. Fiala. Dle jeho informace bude požádáno o prodloužení..
•
Dne 7.9. došlo rozhodnutí Úřadu městyse Luka nad Jihl., stavební úřad na
prodloužení územního rozhodnutí Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV do
3.8.2018.
•
Drážní úřad zaslal rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení dráhy s
komunikací. Křížení bude zabezpečeno 4.výstražníky na 3.stožárech. .

Úřad městyse Luka nad Jihl., stavební úřad – sdělení s užíváním stavby Jiří Kostka.
Přiděleno číslo popisné 156.
•
Dražební vyhláška – povinný Jiří Neckář, Třešť, vyvěšeno na úřední desce.
•
29.10. proběhne v KD Bítovčice tradiční setkání seniorů. Letos budou zváni občané od
60-ti let věku.
•
10.10. se uskuteční dílčí přezkoumání hospodaření obce.
•
P. Hron přednesl zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 21.9.2016. Nebyly
shledány žádné závažné nedostatky.
ZO vzalo na vědomí.
•
Situace ohledně parkování u bytového domu se nezlepšila, nájemníci si dělají
naschvály. Starostka navrhuje odstranit plot a tím rozšířit parkovací plochu. Toto
mohou udělat opět svépomocí. Pokud se však nedokáží domluvit, plot odstraní obec a
ke každé bytové jednotce bude určeno jedno parkovací místo. V nejhorším případě
bude zde umístěna značka zákaz stání.
ZO souhlasí s navrhovaným řešením
Bod 5) Diskuse - probíhala při jednání a týkala se konkrétních bodů.
•

Bod 6) Závěr - jednání ukončila starostka obce v 19.15 hod.
Zápis obsahuje 2 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 7
Ověřovatelé zápisu:
Josef Trnka

……………………………

Jiří Hron

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

……………………………

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

U S N E S E N Í č.9/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 29.9.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDO MÍ:
1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21.9.2016

S C H V A L U J E:
1. Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a zápis ze zasedání č.8/2016
6-0–0
2. Rozpočtové opatření č. 7/2016
6-0–0
S OU H L A S Í:
1. S navrhovaným řešením parkování u bytového domu

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

V Bítovčicích 2.10.2016

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

