Zápis č. 7 / 2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 26.10.2020 od 17:30 hodin
v kulturním domě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé:
Omluven:
Občané:

MUDr. Monika Kostková, Martin Dvořáček
Tamara Eliášová
Bendová, Buš, Dvořáček, Eliášová, Hruška, Kostková, Palečková
Mgr. Tomáš Hruška
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Program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu č. 6 / 2020
2. Majetkové záležitosti
3. Smlouvy o zřízení služebnosti
4. Žádost o finanční podporu
5. SVAK, informace, smlouvy
6. Rozpočtová opatření
7. Různé
8. Závěr
Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce, seznámila přítomné s programem jednání a na
druhého ověřovatele zápisu navrhla pana Martina Dvořáčka . Byl projednán zápis ze zasedání
č. 6 / 2020. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání č.7/2020, ověřovatele zápisu a zápis ze zasedání
č. 6 / 2020.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Bod 2) Majetkové záležitosti
•
Žádost pana Hrdličky, Třebíč o prodej obecního pozemku v chatové oblasti par.č.
162/17 o výměře 5m2 k.ú. Horní Bítovčice. ZO předběžně souhlasí údolí. Záměr bude
vyvěšen na úřední desku.
•
Obec oslovila paní Lokvencovou ohledně prodeje pozemků v Rozseči na výstavbu
rodinných domků, odpověď – pouze komunikace v šíři 6m přes pozemek, prodeji by
měla předcházet smlouva o smlouvě budoucí. Starostka zajistí studii pozemků.
•
Pan Musil zaslal rozpočet na stavbu garáže a úpravu veřejného prostranství za KD,
podklady pro výběrové řízení
ZO bere na vědomí
Bod 3) Smlouvy o zřízení služebnosti
•
Povodí Moravy, s.p., závod Dyje zaslalo návrh smlouvy na zřízení služebnost pro
Obec Bítovčice na stavbu „Obec Bítovčice – Splašková kanalizace a ČOV“,
předcházela smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 22.11.2016, k.ú.
Dolní Bítovčice par.č. 191/1, vodní plocha a 780/1, vodní plocha v k.ú. Horní
Bítovčice. Jednorázová úplata ve výši 17.150,- Kč
Návrh na schválení smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí Moravy, s.p a podpis smlouvy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
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Správa železnic, státní organizace zaslala žádost o uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti, návaznost na smlouvu o smlouvě budoucí– vypořádání stavby:
rekonstrukce trati včetně přejezdu. Geometrický plán přiložen, navržena jednorázová
úplata 10.000,- Kč za zatížený pozemek
Návrh na schválení smlouvy o zřízení služebnosti pro Správu železnic, státní organizace a
podpis smlouvy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
•

Bod 4) Žádost o finanční podporu
Firma LAPEK, a.s. zaslala žádost o finanční podporu prodejny v Bítovčicích. Důvodem jsou
finanční ztráty - rok 2019 ve výši 165.262,- Kč. Starostka kontaktovala ředitele firmy a
popsala situaci v prodejně.
Návrh na schválení finanční podpory pro firmu Lapek,a.s..
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č.4 nebylo schváleno
Bod 5) SVAK, informace, smlouvy
Ing. Bronislav Remeš, Ph.D., ředitel divize Jihlava, zaslal mailem dne 16.9: texty smluvní
dokumentace - návrhy na řešení vzájemných sporů mezi obcí Bítovčice a SVAK Jihlavsko
• Dohoda o narovnání mezi obcí a SVAK Jihlavsko a VAS (včetně přílohy 2 –
schématu vodovodů)
•

Smlouvu o převodu majetku mezi obcí a SVAK Jihlavsko s účinností převodu k

1. 1. 2021
•

Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí a Svazkem (včetně
přílohy A a B) pro období od 1. 1. 2021

•

Pachtovní smlouvu mezi obcí a VAS ohledně provozování vodovodů a kanalizací
pro období od roku 2021

Starostka obce přeposlala mail všem zastupitelům obce.
Při diskusi bylo argumentováno, že dohody jsou pro obec jednoznačně nevýhodné.
Starostka poté zašle vyjádření obce VAS a.s.
Návrh na schválení dohody o narovnání mezi obcí Bítovčice, SVAK Jihlavsko a VAS,
smlouvy o převodu majetku mezi Obcí Bítovčice a SVAK Jihlavsko a dohod s tím
souvisejících
Výsledek hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1(Kostková)
Usnesení č.5 nebylo schváleno
Dle doporučení JUDr. Zmátlové pokračujeme dále ve sporných řízeních.
Mgr. Šmíd:
• vyjádření obce k žalobě společnosti VAS a.s. proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve
věci zrušení povolení k provozování společnosti VAS a.s. Vyjádření bylo odesláno datovou
schránkou Krajskému soudu v Brně dne 15.10.2020
JUDr. Zmátlová:
• stanovisko obcí k vyjádření SVAK Jihlavsko k návrhu obcí ve věci vrácení
vodohospodářského majetku - skupinového vodovodu, návrh odměny
ZO bere na vědomí
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Bod 6) Rozpočtová opatření - Rozpočtové opatření č. 12/2020, schváleno 30.9.2020 –
přesuny mezi položkami
ZO bere na vědomí
Bod 7) Různé
• Návrhy na tvorbu nových webových stránek obce, firma Galileo s.r.o.. a Webhouse
s.r.o. ANTEE s.r.o. Hlavním důvodem je přístupnost stránek dle zákona. Cena je
u firem srovnatelná, bylo přeposláno zastupitelům. Názory - více se líbí grafické zpracování
firmy Galileo s.r.o.
Návrh na schválení firmy Galileo s.r.o. jako zpracovatele webových stránek obce
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1(Bendová)
Usnesení č. 6 bylo schváleno
• Návrh na odměnu pro RNDr. Petra Hnětynku, správa webových stránek obce, návrh
zastupitelů 10.000,-Kč
Návrh na schválení darovací smlouvy za správu webových stránek obce ve výši 10.000,-Kč
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1(Bendová)
Usnesení č. 7 bylo schváleno
• Kraj Vysočina oznámení, přebírá objednávky obce – autobusová doprava, nově
navrženy víkendové spoje
• O2 nabídka, zasílání SMS občanům, 1 Kč/ SMS
• Úřad Městyse Luka , stavební odbor:
- stavební povolení pro LUKA a.s. , stavební úpravy v objektu budovy Bítovčice 126
- souhlas pro pana Maňouška, odstranění stavby domu č.p. 29
• Prezentace firmy HUBER CS na odvodňování kalů na ČOV dne 12.10.2020, zaslán
report z testování
• Paní Křížková – žádost o zpevnění cesty
ZO bere na vědomí
Bod 8) Závěr
Zasedání bylo ukončeno paní starostkou obce v 19:00 hod. Další zasedání se uskuteční
středa 25.11. 2020 od 17:30 hodin.
Zápis obsahuje 3 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 12/2020 ze dne 30.9.2020
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Monika Kostková

…………………………..

Martin Dvořáček

…………………...............

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

…................................
Petr Buš
místostarosta obce
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U S N E S E N Í č. 7 / 2020
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.10. 2020
Zastupitelstvo obce:
BE RE NA VĚDOMÍ:
1.
2.
3.
4.

Majetkové záležitosti obce
Informace SVAK, JUDr. Zmátlová, Mgr. Šmíd, pokračování ve sporných řízeních
Rozpočtové opatření č. 12
Další body v 7.různé

S C H V A L U J E:
1. Program jednání č.7/2020, ověřovatele zápisu a zápis ze zasedání
č. 6 / 2020.
2. Smlouvu o zřízení služebnosti s Povodí Moravy, s.p a podpis smlouvy
3. Smlouvu o zřízení služebnosti pro Správu železnic, státní organizace a podpis
smlouvy
6. Firmu Galileo s.r.o. jako zpracovatele webových stránek obce
7. Darovací smlouvu za správu webových stránek obce ve výši 10.000,-Kč

6-0-0
6-0-0
6-0-0
5-0-1
5-0-1

N E S C H V A L U J E:
4. Finanční podporu pro firmu Lapek,a.s..
0-6-0
5. Dohody o narovnání mezi obcí Bítovčice, SVAK Jihlavsko a VAS, smlouvy o
převodu majetku mezi Obcí Bítovčice a SVAK Jihlavsko a dohod s tím souvisejících
0-5-1

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

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

V Bítovčicích dne 27.10.2020
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