Zápis č.2 /2015
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (7):
Občané:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 25.2.2015 od 17:30 hodin
Josef Kremláček, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Kostková, Kremláček, Trnka, Hron, Vrbický
1

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č.1/2015
Zpráva o hospodaření v obecních lesích
Setkání rodáků
Návrh na OZV – podomní prodej
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č.1/2015. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.1/2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Zpráva o hospodaření v obecních lesích
K dnešnímu datu zpráva o hospodaření v obecních lesích lesní nebyly dodána. Bude
předložena na dalším jednání ZO.
Bod 3) Setkání rodáků
Aktualizován byl seznam rodáků. Pozvánky budou rozeslány do konce března 2015.
Navrženo je zhotovit pamětní mince z jedné strany s kapličkou, druhá strana znak obce. Zjistí
se ceny. Upomínkové předměty: odznaky, propisky, pohlednice obce zajistí Bendová, Buš dle
nejvýhodnější nabídky.
Návrh na schválení zhotovení pamětních mincí a upomínkových předmětů
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Navržený program: mše svatá v kapli, koncert Lučanka, přivítání v KD, kulturní vystoupení,
občerstvení, prohlídka obce, volný program, kulturní vystoupení, společná večeře, volná
zábava
Byla podána žádost o dotaci z Fondu Vysočiny z Programu rozvoje kraje Vysočina na částku
34.000,- Kč, naše spoluúčast 51.000,- Kč.
Hudbu zajistil Vrbický - skupina Dring s cenou cca 8 000,-Kč.
ZO vzalo na vědomí
Bod 4) Návrh na OZV – podomní prodej
Starostka navrhuje, aby v rámci ochrany občanů měla obec zakázaný podomní a pochůzkový
prodej. Dle informací je toto možné pouze formou nařízení. Paní Bendová je pověřena
připravit návrh.

Bod 5) Různé
 Vystoupení obce ze SVAK Jihlavsko. Byly zaslány nové smlouvy, které jsou dle
právníka ještě horší než ty původní. Nutná budou další jednání. Byl navržen společný
postup obcí – Luka nad Jihl., Kozlov,Vysoké Studnice, Velký Beranov. Znovu bude na
SVAK zaslána žádost obcí o vydání vodohospodářského majetku do podílového
spoluvlastnictví.
ZO vzalo na vědomí
 Od 1.7. platí povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti veřejných budov
přesahujících plochou 250m2, počítá se i podlaží. Starostka zjistí nabídky.
 Aukce na dodavatele energií – obec kontaktoval pan Ondřej Doležal s nabídkou této
aukce, což by pro obec znamenalo značnou finanční úsporu. Návrh bude zvážen.
 Starostka podala informaci z jednání týkající se technického řešení návrhu
rekonstrukce opěrné zdi od lávky směrem k Podanovým. Investorem je Kraj Vysočina.
 EKO-KOM bude opět v roce 2015 podporovat rozšiřování sběrné sítě na tříděný
odpad. Podpora se bude týkat nádob 1100 l. na papír a plasty. Jedná se o bezplatné
zápůjčky od EKO-KOMu.
Návrh na bezplatný dodej kontejnerů na papír a plast od firmy EKO-KOM
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno

Hospodaření MŠ za rok 2015:
příjmy
177 601,34Kč
výdaje
181 440,74Kč
ZO vzalo na vědomí

Nabídka firmy Konsorcium Kovo na zábradlí u Šimkových (jako na mostě) s cenou
39 000,-Kč bez DPH.
Návrh na schválení zhotovení zábradlí u Šimkových
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno

Obec obdržela finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 9 664,-Kč
na výchovu lesních porostů do 40 let

Informace z mikroregionu Loucko: výše členských poplatků – 3,-Kč/obyvatel, návrh
rozpočtu, uzavření smlouvy o technické pomoci s MAS LEADER Loucko – cca
30hod / 65,-Kč. Společný postup při elektronické aukci na dodávku el.energie.
ZO vzalo na vědomí

30.3. a 1.4.2015 se uskuteční sběr šatstva pro Diakonii Broumov.

28.3.2015 dětský karneval v KD pod záštitou obce

Obec osloví pro spolupráci v právních otázkách Mgr. Tomáše Havrana.

K 28.2.2015 končí nájemní smlouva na byt č. 5. pan Petr Rinda. Ze strany nájemce
nebyl podán návrh na prodloužení smlouvy.
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5
Výsledek hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0
Usnesení č.5 nebylo schváleno
Panu Rindovi bude doručen dopis, ve kterém bude upozorněn na končící platnost nájemní
smlouvy a předání bytu.

Mm Jihlavy - oznámení o zahájení správního řízení – odlov vybraných druhů
živočichů - norek americký, mýval severní a psík mývalovitý.

Nabídka na pojištění právní ochrany obce od DAS. Zastupitelé si nechají čas na
rozmyšlení.
Bod 8) Diskuse probíhala během celého jednání a týkala se výše uvedených problémů.
Bod 9) Jednání starostka obce ukončila v 19:30 hod.

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

1x účetní

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.2/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25.2.2015
Zastupitelstvo obce:
B E R E NA VĚ D O M Í :
1. Zajištění hudby na setkání rodáků
2. Informaci – vystoupení obce za SVAK Jihlavsko
3. Hospodaření MŠ za rok 2015
4. Informaci z mikroregionu Loucko

S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.1/2015.
2. Zhotovení pamětních mincí a upomínkových předmětů
3. Bezplatný dodej kontejnerů na papír a plast od firmy EKO-KOM
4. Zhotovení zábradlí na mostku u Šimkových od firmy Konsorcium Kovo

7-0–0
7-0–0
7-0–0
7-0–0

N E S CHV A L U JE:
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5

0-7–0

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

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

