Zápis č.12 /2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 30.11.2016 od 17:30 hodin
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu: Josef Trnka, Jiří Hron
Zapsala:
MUDr. Monika Kostková,
Zastupitelé (6):
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Vrbický, Trnka
Omluven:
Kremláček
Občané:
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č. 11/2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtového výhledu obce na rok 2019
Zimní údržba komunikací
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání a
s úpravou – druhý ověřovatel zápisu pan Josef Trnka. Byl projednán zápis ze zasedání
č. 11/2016. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání s úpravou a schválení zápisu ze zasedání č.11/2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Starostka obce předložila návrh rozpočtu na rok 2017, který je navržen jako vyrovnaný ve
výši 21 408 000,-Kč. Do rozpočtu je zahrnuta dotace na lesní cestu v Pahorku 4 571 200,-Kč.
Financovat se budou projekty na ČOV a kanalizaci, stavební dozor při realizaci kanalizace,
možné stavební práce, proto je počítáno s rezervou 10 000 000,-Kč. Rezerva je i na další
akce, které nejsou zatím jasné - povrch víceúčelového hřiště. Dále dotace fotbal, dar škola,
příspěvek školka, dar charita - starostka navrhla 10.000,-, charita žádá 14.300,- Kč, po diskusi
navrženo 11.000,-Kč. Starostka zahrne do rozpočtu. Návrh zahrnuje běžný chod úřadu.
Návrh rozpočtu bude projednán ve finančním výboru a vyvěšen na úřední desce.
Bod 3) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019
Rozpočtový výhled obce na rok 2019 je ve výši 5 482 050,-Kč. Návrh bude vyvěšen na úřední
desce a projednán ve finančním výboru.
Bod 4) Zimní údržba komunikací
Pravidla pro zimní údržbu budou 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 byl již rozvezen posypový materiál.
Posypovou sůl obstará p. Petr Buš.
ZO vzalo na vědomí.

Bod 5) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
E.ON Distribuce,a.s. zaslal návrh smlouvy smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene. Firma hodlá odstranit stávající vedení VN a trafostanici v areálu vodárny. Kabel
bude položen do komunikace k vodárně. Jedná se o pozemky par.č. 692/7, 708/4, 697/1,
760/2, 697/9 a 756/10 v k.ú.Horní Bítovčice. Věcné břemeno je zřízeno úplatně za náhradu
8 500,-Kč bez DPH.
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Současně E.ON Distribuce,a.s. žádá o souhlas s realizací úprav na stávajícím zařízení a
vstupem na obecní pozemky. Obec požaduje ponechání sloupu u zámkové dlažby.
ZO vzalo na vědomí.
Bod 6) Různé
•
Starostka obce informovala zastupitele o schválení třech rozpočtových opatřeních,
čísla 9,10,11/2016. Jednalo se o přesuny mezi položkami, paragrafy a navýšení
rozpočtu o 800,-Kč – dotace hasiči (příloha zápisu)
ZO vzalo na vědomí.
•
Dopravní společnost ICOM transport a.s. předložila návrh smlouvy o veřejných
službách č.5/2017 na rok 2017. Částka se pohybuje okolo 100 000,-Kč za rok. Cena
přepravního výkonu se opět zvýšila o 0,61 Kč na částku 33,50 Kč/km- reakce na
legislativní změny
Návrh na schválení smlouvy a podpis smlouvy o veřejných službách č.5/2017 s ICOM
transport a.s.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
•
Obec obdržela nabídku na odkup lesa v katastru Vysokých Studnic. Jedná se o 2,309
ha. Majitel požaduje 1 000 000,-Kč. Starostka informovala OLH pana Mráze. Ten
navrhuje snížení požadované částka na 500.000,-Kč. Les je pro těžbu a přibližování i
nevýhodně položen. Starostka bude majitele informovat a podá zprávu.
•
Bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení na stavbu kanalizace a ČOV. Dokument
byl vyvěšen po dobu 15.dní na úřední desce.
•
Finanční dary za rok 2016 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
1.500,-Kč
půjčování klíčů od víceúčelového hřiště
p. Dvořáček
2 500,-Kč
zpravodaj
p. Havran
10.000,-Kč
oprava lávek v chatové oblasti
Návrh na schválení finančních darů pro rok 2016
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
•
Žádost paní Smažilové o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4. Paní Smažilová
dluží jeden nájem. Po dlouhé diskusi bylo navrženo prodloužení nájmu na půl roku
s podmínkou: pokud bude při další žádosti dluh na nájemném, nebude smlouva
prodloužena
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy p. Smažilové
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2 -Ing. Vrbický, Hron, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno

Pan Hron předložil zápis kontrolního výboru ze dne 21.11. Nebyly shledány žádné
závažné nedostatky. Současně předložil plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017
ZO vzalo na vědomí.
Bod 7) Diskuse
•
Zasedání se zúčastnil Tomáš Hruška a Jiří Vrbický za Klub přátel sportu. Vznesli
dotaz ohledně nového povrchu na víceúčelovém hřišti. Tento problém zastupitelstvo
již řeší. Nový povrch by stál cca 500 000,-Kč, proto se zastupitelstvo navrhuje nový
povrch zbudovat až po realizaci kanalizace a ČOV.
Dále se informovali na problematiku stavebních pozemků v obci a podali návrhy na
další možné lokality.
ZO vzalo na vědomí.
•

Zápis obsahuje 3 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven v jednom stejnopise
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtová opatření
Ověřovatelé zápisu:
Josef Trnka

……………………………

Jiří Hron

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

……………………………

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

U S N E S E N Í č.11/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.11.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDO MÍ:
1. Pravidla zimní údržby komunikací
2. Souhlas s realizací úprav na stávajícím zařízení VN a vstupem na obecní pozemky
3. Rozpočtová opatření č. 9,10,11/2016
4. Zápis kontrolního výboru ze dne 21.11 a plán činnosti na rok 2017
5. Podněty Klubu přátel sportu

S C H V A L U J E:
1. Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a zápis ze zasedání č.11/2016
6-0–0
2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce,a.s.
6-0–0
3. Smlouvu a podpis smlouvy o veřejných službách č.5/2017 s ICOM transport a.s.
6-0–0
4. Finanční dary za rok 2016 za dobrou práci pro obec.
6-0–0
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4
4-2–0

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

V Bítovčicích 6.12.2016

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

