Zápis č.6 /2016
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (7):
Omluven:
Občané:

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 29.6.2016 od 17:30 hodin
Josef Kremláček, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Trnka, Vrbický, Kremláček
0
0
Program jednání:

1. Zahájení, připomínky k zápisu č.5/2016
2. Obecně závazná vyhláška č 2/2016, kterou se ruší některé OZV obce Bítovčice
3. Obecně závazná vyhláška č 3/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně živ.prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně.
4. Obecně závazná vyhláška č 4/2016 o ochraně nočního klidu
5. Rozpočtové opatření č. 4/2016
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č. 5/2016. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.5/2016.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se ruší některé OZV obce Bítovčice
Tato vyhláška ruší OZV č. 2/1996 o pořádání veřejných produkcí a OZV č. 3/1993 o zákazu
prodeje alkoholických nápojů v prodejních jednotkách a o stanovení doby nočního klidu od
22.00 hod do 6.00 hod. OZV jsou z roku 1996 a 1993. Po schválení bude vyvěšena na úřední
desku a nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky 2/2016
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 3) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, k ochraně živ. prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně
Starostka obce přečetla návrh OZV. Touto vyhláškou se ruší OZV 1/2003. Po schválení bude
vyvěšena na úřední desku. a nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky 3/2016
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno

Bod 4) Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o ochraně nočního klidu
Starostka seznámila ZO se zněním vyhlášky. Dle informace MV je nutné do OZV výjimečné
případy, kdy je doba nočního klidu kratší či žádná stanovit pouze v textu vyhlášky. Po
schválení bude vyvěšena na úřední desku. Připomínky nebyly. Vyhláška nabývá účinnosti 15.
dnem po dni vyhlášení.
Návrh na schválení OZV č. 4/2016
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
Bod 5) Rozpočtové opatření č. 4/2016
Jedná se o přesuny mezi položkami a paragrafy – příloha zápisu
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4/2016.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno
Bod 6) Různé
•
Dne 21.6.proběhla závěrečná kontrola z České inspekce životního prostředí, OI
Havlíčkův Brod. Obec doložila chybějící doklady od ČOV – byty. Dle závěru kontroly
došlo k porušení vodního zákona – vypouštění z VK 1 v rozporu s povolením a
vypouštění z ČOV bez platného povolení. Obci bude ve správním řízení uložena
pokuta.
ZO vzalo na vědomí
•
Právní rozbor OZV č.1/2015 z MV, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Jihlavanebyl shledán rozbor se zákonem.
•
Ing. Valová zaslala informaci o schválené dotaci z OPŽP na kanalizaci a ČOV.
Dotace z fondu EU na ČOV bude ve výši 34 530 842,-Kč.
ZO vzalo na vědomí
•
Obec obdržela stížnost paní Šimkové na pana M. Švaříčka, jehož psi opakovaně
napadli slepice stěžovatelky. Tyto situaci si musí občané mezi sebou vyřešit sami.
ZO vzalo na vědomí
•
Obecní úřad byl informován o plánované rekonstrukci železničního přejezdu zabezpečovacího zařízení a přejezdové konstrukce. Obec byla požádána o výpis z
pasportu komunikace.
•
Obec zaslala souhlasné stanovisko k žádosti o vyjádření k plánované rekonstrukci
sloupů elektrického vedení v části obce Rozseč.
•
Křesťanská ZŠ Jihlava zaslala žádost o příspěvek na žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami. Školu navštěvuje jeden žák z obce.
Návrh na příspěvek pro ZŠ Křesťanskou ve výši 3.000,-Kč
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno
•
P. Kremláček předložil zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 18.2.2016 a
23.6.2016. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
ZO vzalo na vědomí
•
Povodí Moravy podalo žádost na Mm Jihlavy na použití přípravku Roundap Bioaktiv
na vodních tocích – Křenický potok. Bylo zasláno nesouhlasné stanovisko.
•
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 31.8.2016.

Zápis obsahuje 3 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 4
Ověřovatelé zápisu:
Josef Kremláček

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.6/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 29.6.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDO MÍ:
1. Závěrečný výsledek kontroly z České inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův
Brod.
2. Informaci o schválené dotaci z OPŽP na kanalizaci a ČOV
3. Stížnost paní Šimkové
4. Zápisy ze zasedání finančního výboru ze dne 18.2.2016 a 23.6.2016

S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.5/2016
7-0–0
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se ruší některé OZV obce Bítovčice
7-0–0
3. Obecně závaznou vyhlášku č 3/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně živ.prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně
7-0–0
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o ochraně nočního klidu
7-0–0
5. Rozpočtové opatření č. 4/2016
7-0–0
6. Příspěvek ZŠ Křesťanské Jihlava
7-0–0

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

V Bítovčicích 2.7.2016

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

