Zápis č.4 /2016
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (7):
Občané:

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 27.4.2016 od 17:30 hodin
Josef Kremláček, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Kremláček, Trnka, Vrbický
0

Program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu č. 3/2016
2. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému, shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bítovčice
3. Návrhy obecně závazných vyhlášek č. 2/2016, 3/2016 a 4/2016
4. Rekonstrukce lesní cesty
5. ČOV + kanalizace
6. Práce na Vodárně
7. Rozpočtové opatření č. 2/2016
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č. 3/2016. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.3/2016.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Bítovčice
Dne 13.4. proběhla na OÚ metodická pomoc z Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly Jihlava, Mgr. Jaromír Váňa. Byla doporučena novelizace OZV o systému
nakládání s kom. odpadem, která je z toku 2003. Starostka seznámila ZO s novým zněním
vyhlášky. Po schválení bude vyvěšena na úřední desku..
Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky 1/2016
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 3) Návrhy obecně závazných vyhlášek č. 2/2016, 3/2016 a 4/2016
Starostka obce předložila návrhy OZV, které po doplnění předloží odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly Jihlava, poté je ZO předloží ke schválení. Jedná se o tyto vyhlášky:
OZV č. 2/2016, kterou se ruší některé OZV obce Bítovčice.
OZV č. 3/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
OZV č. 4/2016 o ochraně nočního klidu.
Bod 4) Rekonstrukce lesní cesty
Obec obdržela na základě výběrového řízení šest nabídek na zhotovení lesní cesty. Zhotovitel
zatím nebyl komisí doporučen. Firmy byly vyzvány k doplnění některých údajů.

Bod 5) ČOV a kanalizace
Zástupci firmy DUIS s.r.o. a Ing. Klička budou obcházet jednotlivé nemovitosti, kdy budou
zjišťovat současný stav odkanalizování. Informace jsou uveřejněny v Bítovčickém
čtvrtletníku a vyhlášeny místním rozhlasem. Na připojení jednotlivých domů je třeba zhotovit
individuální projekty. Starostka navrhuje, aby polovinu ceny každého projektu uhradila obec a
polovinu občané. Bude řešeno na dalších jednáních ZO
Bod 6) Práce na Vodárně
Byla položena zámková dlažba. Je zhotovena konstrukce pergoly. Do hasičské soutěže bude
dokončena střecha pergoly. Ještě je nutno dořešit připojení vody na studnu. Navrženo okolí
osázet okrasnými keři, doplnit kůrou.
Bod 7) Rozpočtové opatření č. 2/2016
Jedná se o povýšení rozpočtu o částku 17 560,-Kč. Obec tuto částku obdržela jako dotaci na
les - příloha zápisu
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2/2016
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
Bod 8) Různé
•
Nařízení statutárního města Jihlavy č. 4/2016, kterým se vyhlašuje záměr zadat
zpracování lesních hospodářských osnov. Nařízení vyvěšeno na úřední desce. LHO
budou vypracovány bezplatně pro vlastníky lesů do 50 ha – období 2018- 2027.
•
Krajský úřad Kraje Vysočina – veřejná vyhláška- aktualizace rozsahu záplavového
území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku řeky
Jihlavy. Návrh vyvěšen na úřední desce. Pro naši obec se nic nemění.
•
Krajský úřad Kraje Vysočina - veřejná vyhláška – aktualizace Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina, vyvěšeno na úřední desce. Nejsou změny pro obec.
•
Vyúčtování MŠ 1.čtvrtletí – příjmy 44.500,-Kč, výdaje 41.271,-Kč
ZO vzalo na vědomí
•
Návrh na zakoupení popelnice na drobný kovový odpad – starostka zjistí možnosti.
•
Příští zastupitelstvo se uskuteční v pondělí 23.5.2016.
•
Pan Aleš Vrbický předložil nabídky na zahradní traktor. Osloveny firmy Marreko s.r.o
– 154.990,-,Kč, ACZS s.r.o. - 156.090,-Kč, P§L 146.775,-Kč – tato firma však
předložila nabídku, která neobsahovala požadované parametry: náhon na všechny
kola, šířka záběru.
Nejvýhodnější nabídka od Marreko s.r.o..
Návrh na zakoupení zahradního traktoru od firmy Marreko s.r.o.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Bendová,
Usnesení č.4 bylo schváleno
•
Pan Jiří Hron přečetl zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 13.4.2016
ZO vzalo na vědomí
Kontrolní výbor navrhuje zrušit nedobytnou pohledávku pana Milana Drozda ve výši 414,Kč – vypouštění odp. vod.
Návrh na zrušení pohledávky pana Milana Drozda
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno
•
Ing. Aleš Vrbický požádal jménem MS Pahorek o povolení umístění divokých kachen
na vodní nádrž.
Návrh na umístění divokých kachen na Vodárnu
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno

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

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.4/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.4.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Vyúčtování MŠ za 1.čtvrtletí
2. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 13.4.2016

S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.3/2016.
7-0–0
2. Obecně závaznou vyhlášku č/2016 o stanovení systému, shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Bítovčice
7-0–0
3. Rozpočtové opatření č. 2/2016
7-0–0
4. Zakoupení zahradního traktoru od firmy Marreko s.r.o.
5-0–2
5. Zrušení nedobytné pohledávky pana Drozda
7-0–0
6. Umístění divokých kachen na Vodárnu
7-0–0

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

V Bítovčicích 2.5.2016

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

