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Úřední hodiny

Pondělí

08:00 - 12:00
15:00 - 17:00

Středa

08:00 - 12:00
15:00 - 17:00

Kontakt :
Tel. kontakt starostka:
Bankovní spojení:

+420 567 219 435
+420 724 174 449,

obecní úřad
místostarosta: +420 604 356 819

16423-681/0100

Emailová adresa
Elektronická podatelna
Katastrální výměra:
Zeměpisná šířka:
Zeměpisná délka:
Nadmořská výška:
GPS:

(CZ30 0100 0164 2300 0000 0681)

obec.bitovcice@volny.cz
epodatelna@bitovcice.cz
6,58 km²
49° 21’ 59’’
15° 44’ 8’’
458 metrů
49°22'0.19" N, 15°44'8.23" E

Informace

obecního

úřadu:

Místní poplatky – všechny vyhlášky naleznete na stránkách obce
http://www.bitovcice.cz/notices
Psi, 120 Kč / za prvního psa, splatnost :
Nájemné z obecních pozemků - splatnost dne :
Komunální odpad, 490 Kč / poplatník
Vypouštění odpadních a splaškových vod:

30.6.2012
31.3.2012
30.4.2012
zrušeno

Občané
Počáteční stav k:
Konečný stav k:
Narození:
Rozloučení:
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0
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430
430
Přistěhováno:
Odstěhováno:
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Stav nahlásila paní
S. Sobotková

6
3


Rozloučili jsme se s paní Růženou Prchalovou, ve věku 86 let, Bítovčice 45.
Rozloučili jsme se s panem Ladislavem Vokřínkem, ve věku 51 let, Bítovčice 137.
Rozloučili jsme se s paní Marií Kolářovou, ve věku 85 let, Bítovčice 128.
Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen. Upřímnou soustrast.

Kalendář
Uskutečněné akce
Ples „hasiči“
Taneční zábava
Dětský karneval

akcí

Štěpánská zábava a Silvestr v KD
27. ledna
Ples „fotbalisti“ 11. února
27. února
Jahodový ples
9. března
17. března
ženy

Plánované akce
KD Bítovčice, Divadelní soubor Sokol Luka nad Jihlavou, 1.dubna, Limonádový Joe
od 16 hodin
21. dubna - Svatojiřskýcountrybál v loucké sokolovně s výukou country tanců pod
vedením C-Dance při hudbě Druhého Dechu , od 16 do 18 hod. pro děti, od 20 hod.
pro dospělé
Pálení čarodějnic „nad školou“, SDH Bítovčice,
Cesta za pokladem
Vítání občánků narozených v roce 2011
Pouť sv. Víta
SDH
BB

30. duben, pondělí
květen
květen
neděle, 17.6.2012

děti a mládež, každou středu hasičská zbrojnice nebo KD od 17 hod.
poslední setkání 3. dubna, nashledanou na podzim

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
U S N E S E N Í č. 11 / 2011
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 28.12.2011
Zastupitelstvo obce:
BERENAVĚDOMÍ:
1. Postup prací v KD
2. Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011
3. Zápis finanční výboru č. 4/2011 a plán činnosti na rok 2012
4. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012
5. Souhlas s užíváním stavby pro Víta Vašíčka
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S CH V A L U J E:
1. Rozpočet pro rok 2012 6-0-0
2. Rozpočtové výhledy pro roky 2013 a 2014 6-0-0
3. OZV č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,..a odstraňování
komunálních odpadů 6-0-0
4. Dotaci z POV Vysočina použít na zhotovení fasády KD 6-0-0
5. Dodatek nájemní smlouvy s paní Annou Lokvencovou 6-0-0
6. Rozpočtové opatření č.8 6-0-0
7. Směrnici odepisování dlouhodobého majetku obce 6-0-0
8. Dodatek č.1 k vnitřní směrnici o vedení a systému zpracování účetnictví 6-0-0
N E S CH V A L U J E:
1. Smlouvu se společností Luka a.s. o nájmu zemědělských pozemků v předloženém
znění 0-0-6
S O U H L A S Í:
1. S nabídkou od SMJ s.r.o. na změnu svozu komunálních odpadů na rok 2012.
U S N E S E N Í č. 1 / 2012
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25.1.2012
Zastupitelstvo obce:
BERENAVĚDOMÍ:
1. Zprávu o inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2011
2. Fakturu za projednání přestupků od Města Polná.
3. Vyúčtování MŠ za rok 2011
S CH V A L U J E:
1. Program zasedání a zápis z jednání zastupitelstva obce č.11/2011.
2. na základě § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
a na základě § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 54
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vydání Změny č. 1 Územního plánu Bítovčice jako opatření obecné povahy
3. Smlouvu s Luka a.s. o pronájmu pozemků obce pro zemědělskou činnost.
4. Přílohu č.8 smlouvy se SMJ s.r.o.
P O V Ě Ř U J E:
starostku obce
1. zajištěním vyhotovení změny č. 1 územního plánu a opatřením dokumentace změny
č. 1 územního plánu záznamem o účinnosti (§ 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti)
2. zajištěním uložení změny územního plánu opatřeného záznamem o účinnosti
na Obecním úřadu v Bítovčicích, na Magistrátu města Jihlavy (stavební úřad a úřad
územního plánování) a na Krajském úřadu kraje Vysočina (odbor územního plánování
a stavebního řádu) - § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
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Úřední deska

Na úřední desce byly od posledního čísla zpravodaje zveřejněny následující
informace :
Titul
Stanovisko MŽP - PrKV
Rozpočet obce na rok 2012
Rozpočtový výhled na rok 2013
Rozpočtový výhled na rok 2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11/2011
OZV č.1/2011 o místním poplatku
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 1/2012
Změna č.1.územního plánu obce Bítovčice - opatření obecné povahy
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.1/2012
Záměr obce - prodej pozemku
Návrh rozpočtu na r. 2012 - Svazek obcí mikroregionu Loucko
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 2/2012
OZV č.1/2012
Závěrečný účet obce za rok 2011

Dne
28.11.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
21.12.2011
29.12.2011
18.1.2012
26.1.2012
6.2.2012
13.2.2012
13.2.2012
22.2.2012
1.3.2012
12.3.2012

Závěrečný účet obce Bítovčice za rok 2011

dle §17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze rok 2011

Rozpočtové příjmy :
Daň z příjmů fyz. osob
Daň z příjmů fyz. osob SVČ
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnic. osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej. prostranství
Poplatek ze vstupného
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestič. přijaté dotace ze stát.rozp.v rámci SDV
.
Neinv.přijaté dotace od krajů–dotace na hospod. v lesích, opravy KD, hasiči
Invest.přijaté transfery od krajů–dotace na projekt ČOV a kanalizace
Převody z rozpoč.účtů, poplatky bankám
Činnost místní správy
Lesní hospodářství
Vypouštění odpad. vod.
Pronájem kulturního domu, příjem kaplička, osvětlení vratka
Sportovní zařízení obce – víceúčelové hřiště
Bytové hospodářství

597 748,18 Kč
73 465,75 Kč
60 750,97 Kč
604 427,27 Kč
1 493 397,00 Kč
146 487,00 Kč
7 920,00 Kč
4 100,00 Kč
1 000,00 Kč
2 800,00 Kč
227 773,62 Kč
87 400,00 Kč
113 640,00 Kč
186 240,00 Kč
75 000,00 Kč
21 511,77 Kč
634 890,90 Kč
57 033,00 Kč
31 085,36 Kč
8 855,00 Kč
226 222,00 Kč

Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků
Svoz komunál.a nebezpeč.odpadu – příspěvek Asekol
Ostatní příjmy – úroky běžný účet, ostatní
Příjmy celkem

100 988,00 Kč
34 549,50 Kč
60 788,29 Kč
4 858 073,61 Kč

Rozpočtové výdaje:
Lesní hospodářství
Silnice – opravy, údržba,prohrnování, cyklostezka - příspěvek
Dopravní obslužnost - ICOM
Odpadní vody, úprava toků, projekt ČOV a kanalizace
Základní školy - příspěvek ZŠ Luka, MŠ Bítovčice
Záležitosti kultury – opravvy KD, rozhlas, knihovna
Výročí, vítání občánků
Sportovní zařízení – hřiště, pronájem, údržba
Dotace fotbal
Obecní byty
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Nájemné z pozemků, odkup pozemků
Sběr a svoz nebezpeč. odpadu
Sběr a svoz komunál. odpadu
Péče o vzhled obce a veřej. zeleň, dětské hřiště
Pečovatelská služba – DPS Luka
Požární ochrana, dotace SDH
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy - OÚ, školka
Peněžní ústavy, úroky, poplatky, pojištění
Ostatní činnosti – dobrovolné svazky, platby daní a poplatků, převody
Výdaje celkem

273 497,00 Kč
25 782,00 Kč
79 158,36 Kč
415 981,00 Kč
306 770,00 Kč
2 594 511,10 Kč
8 008,00 Kč
48 846,00 Kč
25 000,00 Kč
136 327,00 Kč
70 472,00 Kč
19 200,00 Kč
32 758,00 Kč
3 331,90 Kč
183 663,60 Kč
84 759,00 Kč
8 000,00 Kč
35 474,00 Kč
238 592,00 Kč
575 124,92 Kč
50 269,60 Kč
84 773,43 Kč
5 300 298,91 Kč

Finanční prostředky obce k 31.12.2011
Běžný účet u KB Jihlava
Běžný účet u UniCredit Bank
Běžný účet u ČMHB
Finanční prostředky celkem

7 751 657,55 Kč
351,14 Kč
10 240,52 Kč
7 762 249,21 Kč

Bankovní úvěry:
ČMHB – bytový dům
Celkem

523 713,12 Kč
523 713,12 Kč

Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a dalších finančních operací v platném členění podle
rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem obce, vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a jiným
rozpočtům jsou k nahlédnutí na obecní úřadě.

Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad kraje Vysočina s tímto výsledkem: Při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne………………………
Zpracovala Eva Bendová
Vyvěšeno: 12.3.2012

Víte, že…………..
► Proběhla aktualizace webových stránek obce. - 29.12.2011 – najdete zde
archiv oznámení (aktuální hlášení rozhlasu, aktuality, informace apod.)
► Na základě usnesení zastupitelstva obce se mění systém svozu odpadů. Na
popelnice se tedy již nebudou dávat žetony. Občané dostanou po zaplacení poplatku,
který činí 490,-Kč na osobu samolepku, kterou nalepí na popelnici. Popelnice bez
samolepky nebudou od května tohoto roku vyváženy !!! Poplatek je nutno zaplatit do
konce dubna.(09.01.2012)
► LAPEK, a.s. (pobočka Bítovčice) Bítovčice 32, mobil: +420 777 481 799,
http://www.pekarnaacukrarnalapek.cz – oprava telef.kontaktu z minulého vydání.
► Ve zdravotním středisku v Lukách nad Jihlavou byla obnovena služební místnost
Policie ČR. Od 1. října 2011 jsou policisté přítomni ve služební místnosti každou
středu od 17,00 hod. do 19,00 hod.
► Další dvě pěstírny konopí zajistili jihlavští kriminalisté na konci ledna. V Lukách
nad Jihlavou zadrželi dva muže, jednoho z nich obvinili a podali návrh vazbu.
V Lukách nad Jihlavou nalezli v budově plně funkční pěstírnu konopí, která byla
schopná produkovat marihuanu třikrát až čtyřikrát do roka. http://www.vysocina-news.cz
► Ženy z Vysočiny jsou od pondělí 6. února v jihlavské nemocnici vyšetřovány na
novém plně digitálním mamografickém přístroji. Jde o nejmodernější a
nejšetrnější přístroj na Vysočině, který umožňuje lepší rozlišení snímků.
► Od června roku 2011 máte možnost objednat se do vybraných ambulancí
Nemocnice Jihlava prostřednictvím internetu nebo telefonu. Do ambulance se
můžete objednat i osobně v kontaktním centru nemocnice nebo prostřednictvím call
centra na telefonním čísle 567 157 555.
Přes internet - v kontaktním centru u hlavního vchodu do nemocnice si vyzvedněte
osobní čtyřmístný PIN kód, který se spolu s Vaším rodným číslem automaticky stane
přístupovou kombinací do elektronického systému objednávání.
Na internetové stránce www.eambulance.cz si pak zvolíte zdravotnické zařízení,
vyberete ambulanci, popřípadě konkrétního lékaře. Systém Vám následně nabídne
volné termíny a časy, ze kterých si vyberete ten, který Vám bude nejvíce vyhovovat.
► Stát přitvrdil, od ledna šetří na vdovských a vdoveckých důchodech
V Česku se nově zpřísňují pravidla pro nárok na pozůstalostní penzi.
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Pokud se vdovec či vdova letos znovu ožení, přijde nejen o pozůstalostní důchod, ale
i jednorázové odbytné. Zdroj: http://finance.idnes.cz/ 3.2.2012
► Letecká společnost Travel Service, která vozí k moři většinu Čechů, od 1. května
snižuje povolenou hmotnost zavazadla z dvaceti kilogramů na patnáct. Každý, kdo
tuto váhu překročí, může navíc zaplatit i několik tisíc korun. Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/

Tříkrálová

sbírka

2012

V sobotu 7. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pod hlavičkou Charita ČR.
Krédem Charity ČR je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase,
národnosti či náboženství. Úřední rozpečeťování pokladniček letošní Tříkrálové sbírky je
u konce. K dnešnímu dni je sečten obsah 100 procent z celkem 17 723 pokladniček a
výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 činí celkem 74 545 071,82 korun českých.
Výsledek letošní sbírky Charity ČR je tak největší v historii této sbírky. Ta se letos
konala v celostátním měřítku již podvanácté.
Zdroj: http://www.trikralovasbirka.cz/clanky/vytezek-letosni-trikralove-sbirky-prekonal-lonsky-rekord/

Tříkrálové zamyšlení
Na dveře nám sice pomalu klepou velikonoce, ale já bych se ještě ráda na chvíli vrátila
k Tříkrálové sbírce. Tato znovuobnovená krásná tradice se pomalu ujala i v naší
vesnici.
Zpočátku to, pravda, nebylo až tak jednoduché. Dokonce se nám dostalo i studené
sprchy v podobě drsných a nevlídných slov, z nichž se snad dá publikovat pouze
označení : „žebrácká banda, co z lidí tahá peníze“. Ale každý začátek je těžký a letos
už chodili tři Králové po Bítovčicích počtvrté. Vybralo se tu neuvěřitelných 7 900 Kč ,
tedy absolutně nejvíce. Také v celé republice je letošní sbírka rekordní. Na stránkách
charity si můžeme přečíst, kde všude a komu pomohla. Jedná se např. o rodinu, které
vyhořel dům a zůstala bez prostředků, o děti, které by se bez této pomoci nemohly
letos vypravit na tábor, o noční centrum pro lidi bez domova
a spousty dalších
příběhů, které nás zahřejí u srdce, protože na tom dobrém konci má podíl každý , kdo
nějak přispěl. A to je velmi radostné. Je přece krásné pomáhat druhým. Myslet na své
blízké je otázkou morální zodpovědnosti a cti každého z nás.
V socialistické zemi jsme si byli všichni „ takzvaně rovni“, i když to zdaleka nebyla
pravda. Potřebnost dětí v domovech, nemohoucích v ústavech a další nespravedlnosti
a chyby nebily však zdaleka tak do očí jako nyní.
Když se dnes rozhlédneme kolem sebe , vidíme na každém rohu zoufalství, beznaděj a
trápení. K tomu normální člověk nemůže zůstat hluchý a slepý.
Jistě by se nikdo z nás nešel bavit na ples, kdyby měl doma těžce nemocnou
maminku, která by potřebovala jeho péči. Nemohl by se normálně veselit s vědomím,
že někdo vedle strádá.
Ošetřit všechnu křivdu a bezpráví v tomto světě se nám samozřejmě při nejlepší vůli
nepodaří, ale můžeme udělat aspoň něco málo, co je v našich silách. Pomoci nějakým
finančním , popř. hmotným darem, nebo se přímo sami zapojit. A to mohou v případě
Tříkrálové sbírky i děti.
Tato sbírka u nás probíhá každoročně pod taktovkou louckého Skauta . Neznamená to
však, že by to byla záležitost pouze světlušek a vlčat, vítán je každý dobrovolník. Stačí
se přihlásit mně, na obci, nebo se domluvit přímo s těmi, co už s tím mají nějaké
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zkušenosti. Čím více bude koledníků, tím kratší budou mít trasy. Letos nestačil počet
dětí ani k tomu, aby se pro Luka, Bítovčice a Otín se vytvořilo dostatek trojic, a tak
někde zpívali Králové pouze dva. V Bítovčicích tuto akci již léta zajišťují z části Honzík
a Vítek Dvořáčkovi s kamarádem Zdeňkem Munduchem a na druhé straně chodívají
holky Šimkovy s Adélou Brestovskou. Doprovod tvoří starší skauti nebo rodiče.
Tentokrát to i zde vypadalo, že neseženeme dalšího do trojice, ale vypomohla nám
Simona Čermáková, za což jí moc děkujeme. Možná to bude pro místní děti inspirace
na příští rok.
Já vím, že to není nijak lákavá nabídka. Musíte vstát brzy z vyhřáté postele, venku tou
dobou bývá většinou psí počasí a vy chodíte v té slotě celé dopoledne, přičemž jedinou
odměnou je vám úsměv, vlídné slovo nebo hrnek teplého čaje , který malým
koledníkům nabídnou obyvatelé určené části vesnice… Nic moc , že ? Přesto ten pocit,
že jsme něco obětovali pro dobrou věc, ten dokáže zahřát i v lednové zimě. Ten pocit
bychom si měli začít pěstovat od dětství, aby se stal součástí našeho já. Abychom jej
chtěli prožívat stále znovu a těšili se na něj tak, jako se třeba těšíme na narozeniny.
Těšit se na to a mít radost, že můžeme někomu prospět.
Protože svět, ve kterém by lidé mysleli jen na sebe a nebyli by ochotni se něčeho pro
druhé vzdát, to by bylo opravdu nešťastné místo pro život….
Díky Bohu to s ním a s námi , minimálně tady v Bítovčicích, není až tak špatné. A za
to vám všem patří velké DÍKY.
Věra Šimková

Foto p. Věra Šimková
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SDH

Bítovčice

Začíná jaro a s ním i nové úkoly pro náš sbor. Jako první akce v letošním roce nás
čeká, kromě pravidelného cvičení s mládeží, 24.3. celonoční soutěž JEŽKOVO
PEKLO. V této ne příliš klasické soutěži jde spíš o to, přiblížit se možným situacím při
zásahu. A vyzkoušet jak naše znalosti, tak i fyzickou a psychickou připravenost.
A pak už začínají i naše pracovní povinnosti. Na první dva víkendy v dubnu tzn. 7.4.
8.4. a 14.4. a 15.4. svoláváme brigády na dodělání nástavby kulturního domu.
Kdo bude mít zájem pomoci nám dodělat zázemí pro místní sdružení a spolky je
srdečně zván a vítán. Jedná se o dobrovolnou akci, tudíž budeme rádi za každý den a
i každou hodinu, kterou se zapojíte do práce. Jen pro lepší koordinaci prosíme
všechny zájemce, aby se nahlásili, kdy a jak mohou pomoci.
Dále pak je v plánu, tento rok, úprava areálu bývalé vodárny, kde bude práce ještě
mnohem více. V místě zahrady, vedle potoka, máme zájem vytvořit tréninkovou
plochu pro nácvik disciplín hasičského sportu jak pro dospělé tak zejména pro děti.
Zde termíny brigád ještě nejsou dány a budou se odvíjet od počasí, možnosti
mechanizace a samozřejmě financí. Vše bude předem zveřejněno jak rozhlasem, tak
na vývěsce. A i zde budeme moc rádi, když nám nabídnete jakoukoli svoji pomoc.
Jako vždy poslední den v dubnu postavíme nad školou vatru a připravíme tradiční
Pálení čarodějnic. Letos se není třeba bát ani počasí, SDH pro tyto akce zakoupil
vojenský stan 6,5 X 6,5m. Děti se budou moci zapojit do spousty her a pro všechny
bude k dispozici občerstvení.
A jako každý rok nás čeká celá řada soutěží v požárním sportu a to jak dospělé, tak
hlavně děti. A všichni se budeme těšit na vaši podporu. Termíny soutěží, kterých se
zúčastníme, můžete s předstihem vidět v hasičské zbrojnici.
Na všechny dotazy, možné zájemce o členství, účasti na brigádách, možnosti
zapůjčení vojenského stanu 6,5 x 6,5m, trampolíny a ostatních věcí, je možné se
informovat na našem e-mailu: hasici.bitovcice@seznam.cz a osobně každou středu
od 17:00 do 19:00 hod. přímo v hasičské zbrojnici.
Pro jednodušší přehlednost jsme přiřadili na každou akci člověka, který ji má na
starost. A podle vašeho zájmu se na patřičné koordinátora obracejte. Za celý sbor se
na spolupráci těšíme!
Auto, ostatní moto výbava a celkový chod sboru:
Starosta sboru, Jiří Čermák ml. 724 174 452
Materiální zabezpečení, jeho půjčování a brigády na přípravu čarodějnic:
Radek Zimola 728 645 760
Úprava bývalé vodárny: Velitel sboru, Aleš Vrbický 607 850 784
Brigády na kulturním domě a mládež: Kamil Musil 606 757 842
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Policie

České

republiky

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Obvodní oddělení Polná
21. února 2012
BÍTOVČICE - 2011
V loňském roce byly nejčastěji páchanou trestnou činností v Bítovčicích krádeže
pohonných hmot. Policisté prověřovali celkem pět takových krádeží, z nichž ve
čtyřech případech se podařilo pachatele dopadnout. V roce 2011 dále policisté
prověřovali vloupání do rekreační chaty, pátrali po pohřešovaném mladém muži a
šetřili čtyři přestupky.
Na začátku února se neznámý pachatel vloupal do nákladního vozidla Volvo, které
stálo zaparkované na odstavné ploše v obci Bítovčice. Z nádrže automobilu odčerpal
šedesát litrů nafty. Případ policisté prověřovali pro podezření ze spáchání přečinu
krádež.
O přibližně měsíc později prověřovali policisté v katastru obce Bítovčice vloupání do
rekreační chaty. Ze sklepa v suterénu chaty odcizil pachatel rybářský prut, čerpadlo,
brikety a další věci v hodnotě přes šest tisíc korun. Případ policisté prověřovali pro
podezření ze spáchání přečinu krádež.
V první polovině dubna došlo v noci k fyzickému napadení na parkovišti před
restauračním zařízením v obci Bítovčice. Útočník udeřil druhého muže údery pěstí do
obličeje. Napadený muž upadl na zem. Při napadení utrpěl zranění, které si vyžádalo
lékařské ošetření v jihlavské nemocnici. Útočník se dopustil přestupku proti
občanskému soužití. Na konci dubna šetřili policisté v Bítovčicích případ poškození
vozidla Škoda Felicia, u kterého pachatel rozbil skleněnou výplň dveří. Provedeným
šetřením policisté zjistili, že přestupku proti majetku se dopustil devatenáctiletý
mladík. Přestupky policisté oznámili k projednání správnímu orgánu.
Další napadání řešili policisté na začátku května, mezi mužem a jeho družkou
v rodinném domě v obci Bítovčice. Napadání bylo slovní i fyzické povahy. Žena
utrpěla drobnější zranění a vyhledala lékařské ošetření. Případ policisté řešili jako
přestupek proti občanskému soužití, ze kterého byl podezřelý muž. Přestupek
policisté oznámili k projednání příslušnému správnímu orgánu.
V červenci se policistům podařilo objasnit tři krádeže pohonných hmot, ke kterým
došlo v Bítovčicích v červnu a v červenci. Jednadvacetiletého pachatele se podařilo
zadržet díky svědkovi. V polovině července v noci se pokusil do přinesených
plastových kanystrů odčerpat ze dvou zaparkovaných nákladních vozidel naftu. U
prvního automobilu Volvo se to mladému pachateli nepodařilo, neboť si spletl
palivovou nádrž s nádrží na hydraulický olej. Olej se mu vzhledem k jeho hustotě
odčerpat nepodařilo. Zkusil tedy vedlejší nákladní vozidlo. Z automobilu odčerpal
padesát litrů nafty. Poté byl přistižen majitelem a z místa se snažil utéct. Byl ale
dostižen a do příjezdu policistů ho poškozený zadržel. V době, kdy se pachatel snažil
z místa utéct, vyteklo na zem přes 350 litrů nafty. Majiteli vznikla celková škoda přes
třináct tisíc korun. Vzhledem k tomu, že hrozilo nebezpečí, že by se uniklé pohonné
hmoty mohly dostat do řeky, přivolali policisté k odborné likvidaci nafty hasiče.
Zadrženého muže policejní hlídka převezla na obvodní oddělení. Policistům se dále
podařilo prokázat, že muž odcizil naftu na stejném místě ještě ve dvou případech
v červnu. Při těchto dvou krádežích vznikla majiteli celková škoda téměř dvacet tisíc
korun. Jednadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádež.
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V polovině září pátrali policisté po mladém muži, kterého pohřešovala jeho matka.
Policisté zorganizovali pátrací akci, v průběhu které se ve večerních hodinách mladík
telefonicky ozval svému kamarádovi. Pohřešovaný byl naštěstí v pořádku. Zdržel se 
na zábavě pořádané na Třebíčsku a zprávu o sobě nemohl podat, neboť měl vybitý
mobilní telefon.
Na začátku prosince odcizil neznámý pachatel jízdní kolo z prostor železniční zastávky
v obci Bítovčice. Jednalo se o dámské jízdní kolo značky Olpran červené barvy, které
bylo uzamčené řetízkem. Pachatel způsobil majitelce škodu dva tisíce korun, dopustil
se přestupku proti majetku.
Další sérii krádeží motorové nafty z vozidel se policistům podařilo objasnit na konci
roku. Policejní komisař zahájil trestní stíhání dvou mužů z Jihlavy ve věku třiatřicet a
pětadvacet let. Byli obviněni ze spáchání přečinu krádež. Škoda, kterou způsobili,
přesáhla částku šedesát tisíc korun. Obvinění muži se v objektech zemědělských
společností zaměřili zejména na krádeže pohonných hmot, které přečerpali do
přinesených kanystrů. V době od listopadu loňského roku do poloviny ledna odcizili
pohonné hmoty ve čtyřech případech. Naftu odčerpali z vozidel v Brtnici, Bítovčicích,
Vysokých Studnicích a pokusili se ji odcizit také v Puklicích. Z celkem sedmnácti
vozidel, kdy se především jednalo o traktory, odcizili celkem přes 1 300 litrů nafty.
Část odcizených pohonných hmot použili pachatelé pro vlastní potřebu a část prodali
dalším osobám. Do budovy zemědělského hangáru v obci Bítovčice se vloupali na
konci prosince. Pohonné hmoty odcizil z jedenácti zemědělských strojů. Ve stejné
době přečerpal naftu i z traktoru zaparkovaného v objektu bramborárny v obci
Vysoké Studnice.
npor. Jan Kunkela, DiS.
zástupce vedoucího Obvodního oddělení Polná
adresa: Husovo náměstí 15, 588 13 Polná
telefon: 974 266 500
fax: 974 266 500
e-mail: jiooppolna@mvcr.cz
Základní

škola

Výsledky zápisu do 1.třídy na školní rok 2012/2013
Zápis do 1.třídy ZŠ Luka nad Jihlavou se uskutečnil v pátek 20.1.2012. Letos
jsme ve škole přivítali 36 budoucích prvňáčků. Pro šest dětí rodiče požádali o
odklad školní docházky o jeden rok. V řádném termínu do první třídy nastoupí 30
dětí. Deset dětí bude nastupovat po loňském odkladu školní docházky. Celkem ve
školním roce 2012/2013 bude 40 žáků, kteří se budou učit ve dvou prvních
třídách.
Zdroj: http://www.zsluka.net

Zázvor
Pokroucený kořen louhovaný v horké vodě poslední dobou ovládá kavárny a
restaurace. Má štiplavou výraznou chuť, která každému nesedne. Pomáhá však proti
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nachlazení a využívá se jak pro přípravu teplých a studených nápojů, tak při vaření.
Je tak oblíbený, že má i své vlastní webové stránky. Mezi nejvýznamnější účinky
zázvoru patří mj. podpora trávení, prevence proti chřipce, rýmě i rakovině a v
neposlední řadě také afrodiziakální účinky.
Zázvor zřejmě pochází z Asie. Byl však znám už ve starověkém Řecku, Římě a
Egyptě, kde byl používán jako dnes - do omáček, ke kuřecímu masu nebo jako
přísada k luštěninám. První zmínky (o zázvoru) v českých zemích pocházejí z 13.
století. V té době se užíval sušený a také dokonce naložený v cukru.
To si vypijete aneb jak využít zázvor?
DO ZIMY: Zázvorový čaj
1. Zázvor najemno nastrouháte, zalijete třemi deci horké vody a přecedíte.
2. Do skleněné nádoby dáte kolečko limetky, lžíci medu a citronovou šťávu. Pak
přidáte vývar.
DO TEPLA: Zázvorová limonáda
1. Kousek zázvoru nastrouhejte do skleněné konvice a zalijte na několik minut malým
množstvím vařící vody.
2. Přeceďte, přidejte cukr a nechte vychladit.
3. Dolijte studenou vodou nebo sodovkou, podle chuti přidejte šťávu z citronu,
pomeranče nebo limetky.
NA NEMOC: Zázvorový rumáček
1. Dvě deci rumu zalijte třemi deci horké vody.
2. Přidejte limetkovou šťávu, med a nastrouhaný malý oddenek.
Fanoušci zázvoru: http://www.zazvor.info
Penzijní připojištění

Jestliže penzijní připojištění ještě nemáte, nemusíte spěchat. Na výběr fondu máte
dost času. Kdo stihne uzavřít smlouvu do konce listopadu, bude spořit ještě podle
starých podmínek. Sám se pak může rozhodnout, zda zůstane v transformovaném
fondu, nebo přejde do dynamičtějšího doplňkového penzijního spoření.
Státní podpora se změní všem
To, jestli budete spořit ve starém, nebo v novém penzijním připojištění, nemá žádný
vliv na výši státní podpory. Ta se změní pro všechny od ledna 2013.
Co jsou to 3 pilíře důchodového systému
I. pilíř - Průběžný systém
Ten funguje dosud: kdo pracuje, platí důchodové pojištění a z něho stát financuje
současné penze. Nikde se nic neukládá. Bude pokračovat dál, kdo chce, může část
peněz vyvést do II. pilíře.

Bítovčický zpravodaj

 březen 2012



II. pilíř - Důchodové spoření
Novinka. Bude fungovat od roku 2013 a odvíjí se od pilíře prvního. Kdo chce, může
státu posílat o tři procenta méně a spořit si je v důchodovém spoření. Podmínkou je
přidat k tomu další dvě procenta ze mzdy. Mladí lidé se musí o vstupu (takzvaný optout) rozhodnout do svých 35 let. Komu již 35 let bylo, do 30. června 2013.
+ část peněz spoříte "pro sebe"
- na konci nedostanete peníze najednou, ale výhradně formou penze
- naspořené peníze budou předmětem dědictví jen za omezených podmínek
III. pilíř - Penzijní připojištění
Funguje již teď. Kdo chce, má dobrovolně uzavřeno penzijní připojištění u penzijního
fondu. Zde bude možné jít dvěma cestami.
Staré penzijní připojištění - Fond se v roce 2013 přejmenuje na takzvaný
transformační fond. Bude mít zachovány stejné podmínky, jako jsou dnes, jen se
změní výše státní podpory. Mezi transformačními fondy nebude možné přecházet,
půjde však měnit výši úložky. Kdo by chtěl mít transformovaný fond, musí smlouvu o
penzijním připojištění uzavřít do listopadu 2012.
+ možnost uplatnit po 15 letech spoření výsluhovou penzi a vzít si polovinu
naspořených peněz
+ neriskujete ztrátu, fond sice nemusí připsat nic, ale nemůže být v minusu
Nové penzijní připojištění - Novým způsobem budou ve třetím pilíři spořit ti, kdo
uzavřou smlouvu po listopadu 2012, a ti, kdo dobrovolně přejdou z transformovaného
fondu (zpět to možné nebude). Smlouva se bude uzavírat s penzijní společností a ta
bude klientům nabízet doplňkové penzijní spoření.
+ klient sice nese vyšší riziko a může být některý rok i ve ztrátě, celkově by měl ale
vydělávat víc díky možné dynamičtější strategii fondu
- nelze využít výsluhovou penzi
Penzijní připojištění obou typů (staré i nové) lze ve fázi spoření bez problémů dědit.
Ve fázi výplaty penze podle toho, jaká penze byla sjednána.
Zdroj: http://finance.idnes.cz/na-zmenu-penzijniho-fondu-mate-nejvyssi-cas-fzz-/spor.aspx?c=A120131_1725160_spor_zuk

Změna metody odpisování
V důsledku reformy veřejných financí došlo ke změnám metodických předpisů vedení
účetnictví. Jednou z významných změn je zreálnění pohledu na dlouhodobý nehmotný a
hmotný majetek, to znamená zachycení jeho morálního fyzického opotřebení
prostřednictvím účetních odpisů a opravných položek.
V důsledku toho bylo třeba, aby účetní jednotka provedla úkony, které spočívaly v
– zatřídění veškerého hmotného a nehmotného majetku
– stanovení nejvhodnějšího způsobu odepisování – rovnoměrný způsob
– shromáždění všech potřebných údajů k výpočtu samotných odpisů
Bítovčický zpravodaj

 březen 2012

 

První použití metody odpisování dlouhodobého majetku) u účetních jednotek, které
neodepisovaly), tzn. dopočítání oprávek za období, kdy se tento majetek neodepisoval,
bylo Českým účetním standardem č. 708 odpisování dlouhodobého majetku stanoveno
k 31.12.2011., a to pouze rozvahově, což znamená, že výše oprávek neměla vliv
na výsledek hospodaření roku 2011 vykázaný ve výkazu zisku a ztráty. Změna byla
promítnuta pouze na účtu 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody.
V roce 2012 bude účetní jednotka pokračovat ve zvolené metodě odpisování a odpisy
budou účtovány prostřednictvím nákladů. Jejich výše již bude mít vliv na výsledek
hospodaření vykázaný ve výkazu zisku a ztráty.
Stanislava Sobotková, účetní

Vážení

s p o l u o b č a n é,

Produkce odpadů v obci Bítovčice za rok 2011
MNOŽSTVÍ ODSTRANĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
množství směsného komunálního odpadu od obyvatel
množství velkoobjemového odpadu
plastové obaly
papír
sklo barevné
sklo bílé

68,07 t
3,62 t
3,21 t
2,15 t
1,78 t
3,58 t

Náklady na odpadové hospodářství obce
Položka

Náklady (v Kč)

tříděný sběr využitelných odpadů celkem
z toho tříděný sběr plastu
z toho tříděný sběr papíru
z toho tříděný sběr skla
nebezpečné odpady sebrané v rámci mobilního sběru
objemné odpady - mobilní svoz
směsný komunální odpad

54 859
36 139
11 892
6 828
3 332
9 351
116 397

Celkové náklady na odpadové hospodářství obce

183 939
Petr Buš, místostarosta

D ě t s k ý k a r n e v a l 2012

Dětský karneval se uskutečnil v sobotu 17. března. Výběr fotografií naleznete na
internetových stránkách obce.
Petr Buš, místostarosta
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Masopustní

průvod

S D H Bítovčice

foto: T.Eliášová, redakční rada
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Foto: p. Martin Dvořáček
Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává Obecní úřad Bítovčice 124, okres Jihlava, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČO : 00839582,
www.bitovcice..cz, e-mail obec.bitovcice@volny.cz. Na základě zákona č. 46/2000 Sb. Zapsán do evidence periodického tisku u MK ČR pod
číslem E 17272. Vychází čtyřikrát do roka. Náklad 160 ks. Neprodejný výtisk. 21. číslo vyšlo v březnu 2012. Další uzávěrka dne 20.6.2012.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada. Příspěvky nejsou upravovány.
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