Zápis č.10 /2015

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 25.11.2015 od 17:30 hodin
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu: Josef Kremláček, Jiří Hron
Zapsala:
MUDr. Monika Kostková,
Zastupitelé (7):
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Kremláček, Trnka, Vrbický
Občané:
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č. 9/2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Návrh rozpočtového výhledu 2018
Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
Práce na ,,Vodárně“
Zimní údržba komunikací
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č.892015. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.9/2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Starostka přečetla návrh rozpočtu na rok 2016, který je navržen jako vyrovnaný ve výši cca
15 562 000,-Kč. Výdajová část zahrnuje : práce na ,,Vodárně“, dotaci fotbal, dotaci
hasiči,příspěvek Charita, linka důvěry Střed(žádosti), běžné opravy, výměnu povrchu
víceúčelového hřiště, zakoupení sekačky, oprava lesní cesty v Pahorku, kanalizaci a ČOV –
projektové dokumentace, vypracování a podání žádosti, v případě dotace i možné stavební
práce. Návrh bude projednán ve finančním výboru a vyvěšen na úřední desce.
Bod 3) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2018
Částka byla vypočtena na cca 5 000 000,-Kč
Starostka navrhla rozpočtový výhled na rok 2018 ve výši cca 5 500 000,-Kč – není jasná
dotace. Rozpočtový výhled bude také předložen finančnímu výboru a vyvěšen na úřední
desce.

Bod 4) Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
Obec vyhlásila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku. Předmětem je zpracování
žádosti o dotaci u dostupných finančních zdrojů, organizace a administrace výběrového řízení
na dodavatele stavby, provedení technického dozoru investora při realizaci projektu se
zajištěním výstupů nutných pro administraci projektu z hlediska financujících institucí a
podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce.
Obec obdržela 3 nabídky:
-SEWAS s.r.o., U Střelnice 1883, 666 01 Tišnov – 899.000,- bez
DPH
- DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno – 995.000,- bez
DPH
- Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav – 883.000,- bez
DPH
Komise doporučila nabídku firmy Jančálek s.r.o. s nejnižší nabídkou.
Návrh na schválení nabídky firmy Jančálek s.r.o. a uzavření smlouvy o dílo
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
V souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo je nutno udělit plnou moc pro zastupování ve věci
projektu ČOV a kanalizace firmě Jančálek s.r.o. - Ing. Haně Valové, jednatelce společnosti
Návrh na udělení plné moci Ing. Haně Valové, jednatelce společnosti Jančálek s.r.o
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
Bod 5) Práce na Vodárně
Práce na rekonstrukci pokračují, budou hotovy v polovině prosince. V příštím roce se bude
pokračovat v dostavbě pergoly. Starostka navrhla na zhotovení pergoly zažádat o dotaci z
POVV.
Návrh na podání žádosti o dotaci na stavbu pergoly z POVV
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
Bod 6) Zimní údržba komunikací
Pravidla pro prohrnování obecních komunikací jsou stejná jako v minulých letech.
Komunikace bude prohrnovat pan Petr Benda, pokud sněhová vrstva přesáhne více než 10
cm, nejpozději do tří hodin od konce sněžení. Po obci bude opět rozmístěn posypový
materiál. Dále je navrženo zakoupit ke schodišti k vlakové zastávce kontejner na posypovou
sůl.
ZO vzalo na vědomí
Bod 7) Různé
 Mgr.Havran a pan Trtík zažádali o odkoupení pozemku v chatové oblasti. Byl
vyhotoven GP, který parcely oddělil. Parcely mají nové označení par.č.171/14, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 68 m2(z parcely par.č.171/1 a 171/10 v k.ú. Horní
Bítovčice) – kupuje pan Trtík. Část parcely 171/10 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 41m2 kupuje Mgr. Havran. Celková výměra 109 m2. Cena 55,- Kč/m2.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 4.11.2015 do 25.11.2015. Žádné připomínky
nebyly podány. Kupující uhradí vklad do KN. Návrh smlouvy zatím zaslal Mgr.
Havran.
Návrh na prodej obecních pozemků v chatové oblasti o výměře 109m2
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno

Ing Petr Dejmal zaslal smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro lesní
cestu v Pahorku. Cena za dílo 125.000,-Kč. Zároveň žádá o plnou moc pro
zastupování při jednáních – orgány státní správy, správci sítí, přebírání písemností.
Návrh na schválení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro lesní cestu v
Pahorku a udělení plné moci Ing. Dejmalovi
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno
 Rozpočtové opatření č. 5
Jedná se o přesuny mezi položkami, rozpočet byl navýšen o 6 011,-Kč (dotace na
setkání rodáků) - příloha zápisu
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 5
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7 bylo schváleno
 Na základě závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na setkání rodáků obce zaslal Kraj
Vysočina částku 6.011,-Kč. Celkové náklady vyřazením neuznatelných nákladů se
ponížily na částku 15.027,-Kč. Tímto se snížily uznatelné náklady.
ZO vzalo na vědomí
 Informace - obec obdržela od Kraje Vysočina dotaci na akceschopnost JPO na rok
2015 ve výši 400,-Kč.
 Starostka telefonicky oslovila paní Blanku Lokvencovou v souvislosti s prodejem
jejích pozemků v Rozseči - stavební pozemky. Paní Lokvencová nabídku zváží a ,,dá
vědět.“.
 Kraj Vysočina zaslal Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci POVV. Dotace je ve výši
105.000,-Kč. Vyúčtování a závěrečná zpráva musí být předloženy do 15.ledna 2016.
 JUDr. Zmátlová zaslala rozsudek o vyklizení bytu Rindových s nabytím právní moci a
vykonatelnosti rozsudku ke dni 20.11. Tento den byl vyměněn zámek u vchodových
dveří a bytu. Pan Rinda bude informován.
ZO vzalo na vědomí
 MAS Leader -Loucko,z.s.
9.11. proběhla valná hromada. Dopracování Strategie komunitně vedeného rozvoje pro území
MAS LEADER-Loucko pro programové období 2014-2020, důležitá standartizace - čerpání
dotací, celková částka 70.000,- . Příspěvek pro naši obec 2.664,-Kč. Dále bylo navrženo pro
činnost MAS poplatek obcí ve výši 10,-Kč na obyvatele – 4.440,-Kč. Ostatní obce s návrhy
souhlasí.
Návrh na schválení příspěvku na dopracování Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro území MAS LEADER-Loucko,z.s. pro programové období 2014-2020 v
částce 2.664,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.8 bylo schváleno
Návrh na schválení poplatku obce na činnost MAS LEADER-Loucko, z.s. pro rok 2016
ve výši 10,- Kč na obyvatele, dle počtu k 31.12.2014
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.9 bylo schváleno
 Pouť v roce 2016 bude 19.6.


Finanční dary za rok 2015 za dobrou práci pro obec:
p. Holubová
1 500,-Kč
úklid čekárny a okolí v Rozseči
p. Hintnausová
1 500,-Kč
úklid v kapličce
p. Novák
1 200,-Kč
ořez stromů
p. Fejta
2 000,-Kč
půjčování klíčů od víceúčelového hřiště
p. Vokurková
1 400,-Kč
lesní školka
p. Dvořáček
2 500,-Kč
zpravodaj
Návrh na schválení finančních darů pro rok 2015
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.10 bylo schváleno
 Pan Hron předložil zápis kontrolního výboru ze dne 18.11. Nebyly shledány žádné
závažné nedostatky. Dále předložil plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016.
ZO vzalo na vědomí

7.11. proběhlo setkání seniorů. Celkové náklady v částce 10 700,-Kč.
ZO vzalo na vědomí


Bod 8) Diskuse probíhala během celého jednání a týkala se výše uvedených problémů.
Bod 9) Závěr - jednání ukončila starostka obce v 19:00 hod.
Zápis obsahuje 4 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven v jednom stejnopise.
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 5
Ověřovatelé zápisu:
Josef Kremláček

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.10/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25.11.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zimní údržbu komunikací
2. Závěrečnou zprávu, vyúčtování a výši dotace na setkání rodáků obce
3. Vykonatelnost rozsudku Okresního soudu v Jihlavě na vyklizení bytu
4. Zápis z jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2016
5. Vyúčtování dne seniorů

S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.9/2015.
7-0–0
2. Nabídku firmy Jančálek s.r.o. a uzavření smlouvy o dílo
7-0–0
3. Udělení plné moci Ing. Haně Valové, jednatelce společnosti Jančálek s.r.o
7-0–0
4. Podání žádosti o dotaci na stavbu pergoly z POVV na rok 2016
7-0–0
5. Prodej části obecních pozemků par.č. 171/10 a 171/1 v k.ú. Horní Bítovčice,
v chatové oblasti o celkové výměře 109m2
7-0–0
6. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro lesní cestu v Pahorku a
udělení plné moci Ing. Dejmalovi
7-0–0
7. Rozpočtové opatření č. 5
7-0–0
8. Příspěvek na dopracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS LEADER-Loucko,z.s. pro programové období 2014-2020
v částce 2.664,- Kč.
7-0–0
9. Poplatek obce na činnost MAS LEADER-Loucko, z.s. pro rok 2016 ve výši
10,- Kč na obyvatele, dle počtu k 31.12.2014
7-0–0
10. Finanční dary pro rok 2015 za dobrou práci pro obec.
7-0–0

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

V Bítovčicích 2.12.2015

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

