Zápis č.8 /2015
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (6):
Občané:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 30.9.2015 od 17:30 hodin
Josef Kremláček, Josef Trnka
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Kostková, Kremláček, Trnka, Vrbický, Hron - omluven
1

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č.7/2015
Majetkové záležitosti obce
Práce na Vodárně
Lesní cesta v Pahorku
Hospodaření obce
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Nebyl
přítomen pan Hron- ověřovatel zápisu. Navržen pan Trnka. Projednán byl zápis ze zasedání
č.7/2015. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání, ověřovatele zápisu pana Trnku a schválení zápisu ze
zasedání č.7/2015.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Majetkové záležitosti obce
24.6. vzalo ZO na vědomí nabídku paní Dvořáčkové na odkup lesních pozemků v k.ú.Horní
Bítovčice, par.č. 327/1 6776 m2 a par.č. 327/4 47m2, celkem 6.823 m2 za 1,-Kč/m2.
Návrh na vklad uhradí prodávající.
Návrh na odkoupení lesních pozemků od paní Dvořáčkové
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 3) Práce na Vodárně
V budovách na ,,Vodárně“je hotová elektroinstalace. Nabídka Jana Špendlíčka na zednické
práce s částkou 251.447,-Kč, nabídka Pavla Huka na instalatérské práce s částkou 67.700,-Kč.
Pan Petr Benda upraví terén pro vybudování pergoly, poté se vytýčí místa pro patky.
Návrh na schválení nabídek na za zednické a instalatérské práce
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
Bod 4) Lesní cesta v Pahorku
Starostka oslovila kontrolní výbor,aby posoudil návrh smlouvy. Připomínky k bodu 3. a 4..
Starostka vše zkonzultovala s firmou, body byly opraveny. Obec zaplatí firmě
Real-Grand ,s.r.o. 3% ze získané částky dotace až po podpisu smlouvy se SZIF.
Firma však upozornila na fakt, že projekt, který obec má z roku 2013 nebude vyhovovat
současným parametrům a bude muset být zhotoven nový projekt, aby žádost byla úspěšná.

Projekt bude stát cca 120 000,-Kč. Část projektu však bude uznatelným nákladem dotace.
Návrh na uzavření smlouvy s firmou Real-Grand ,s.r.o. a zhotovení nového projektu
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
Bod 5) Hospodaření obce
hospodaření k 31.8.2015
Příjmy:
4 105 563,-Kč
Výdaje:
2 539 928,-Kč
KB 14.091.583,-Kč
ZO vzalo na vědomí
Bod 6) Různé

Rozpočtové opatření č. 4
Přesuny mezi paragrafy a položkami – příloha zápisu
Návrh na schválení rozpočtového opatření č:4
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno

1.10.2015 v 9.00 se uskuteční soudní řízení, které projedná možné vystěhování rodiny
Rindovi z obecního bytu. Obec zastupuje JUDr. Božena Zmátlová v zastoupení Mgr.
Havrana. Řízení se zúčastní starostka obce.

V MŠ byla instalována nová kuchyňská linka, kterou zhotovil p. Šťáva. Byla mu
proplacena faktura ve výši 18.271,-Kč.
ZO vzalo na vědomí

Obec obdržela výzvu od FÚ Jihlava k zaplacení nedoplatku 3 954,-Kč. Jedná se o daň
z převodu nemovitostí. Daň měla uhradit firma Bio-Art s.r.o. od které obec koupila v
roce 2013 lesní pozemky. Firma daň nezaplatila a dle zákona daň musí uhradit obec.

13.10.2015 se uskuteční dílčí přezkoumání hospodaření obce.

7.11.2015 proběhne tradiční setkání seniorů obce.

Řeší se záležitosti kolem SVAK. Starosta Luk nad Jihlavou navrhl založit s.r.o.
v rámci mikroregionu. Toto bude zvažováno. Majetek obcím zatím vydán nebyl.

Aleš Vrbický žádá o zakoupení ochranné přilby se sluchátky pro práci s motorovou
pilou a protipořezových kalhot pro hasiče, kteří se přihlásili na kurz práce
s motorovou pilou. Kurz je povinný pro členy zásahové jednotky. Dále informoval, že
14.5.2016 se v Bítovčicích uskuteční hasičská okrsková soutěž.
Návrh na zakoupení ochranné přilby a protipořezových kalhot pro hasiče
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno
Bod 7) Diskuse
P. Částka požaduje informace o budování kanalizace a ČOV v obci:
P. Bendová sděluje, že je hotové územní rozhodnutí a probíhají další jednání na toto
téma. Realizace je otázkou 3-4 let.
Dále p. Částka navrhuje obnovit jednání s p. Blankou Lokvencovou kvůli získání
pozemku na výstavbu rodinných domků v obci.
Dále upozorňuje na stav v obecních lesích a připomíná nutnost zakoupit semena
do lesní školky a pěstovat i listnaté sazenice.
ZO vzalo na vědomí

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

……………………………

Josef Trnka

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.8/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.9.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Hospodaření obce
2. Zhotovení kuchyňské linku v MŠ a proplacení faktury
3. Připomínky p. Částky

S C H V A L U J E:
1. Program jednání, ověřovatel zápisu pan Trnka a zápis ze zasedání č.672015.
6-0–0
2. Odkup lesních pozemků v k.ú.Horní Bítovčice, par.č. 327/1 6776 m2 a par.č. 327/4
47m2, celkem 6.823 m2 za 1,-Kč/m2.
6-0–0
3. Nabídky na za zednické a instalatérské práce na ,,Vodárně“
6-0–0
4. Uzavření smlouvy s firmou Real-Grand ,s.r.o. a zhotovení nového projektu na lesní
cestu v Pahorku
6-0–0
5. Rozpočtové opatření č. 4
6-0–0
6. Zakoupení ochranné přilby a protipořezových kalhot pro hasiče
6-0–0

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

V Bítovčicích 5.10.2015

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

