Zápis č.8 /2016
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsal:
Zastupitelé (7):
Občané:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 31.8.2016 od 17:30 hodin
Josef Trnka, Jiří Hron
Petr Buš
Bendová, Buš, Hron, Vrbický, Trnka
Rostislav Fejta

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č. 7/2016
Hospodaření obce a plnění rozpočtu k 31.8.2016
Žádost firmy Lapek, a.s.
Rozpočtové opatření č.6
Rekonstrukce lesní cesty v Pahorku
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. 7/2016. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání s úpravou a schválení zápisu ze zasedání č.7/2016.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Hospodaření obce a plnění rozpočtu k 31.8.2016
Hospodaření obce k 31.8.2016
Příjmy:
5.692.186,-Kč
Výdaje:
4.033.766,-Kč
Bankovní účty:
16.763.953,-Kč
Rozpočet je plněn v souladu se schváleným rozpočtem.
ZO vzalo na vědomí
Bod 3) Žádost firmy Lapek, a.s.
Firma Lapek,a.s. dopisem požádala o příspěvek na provoz místní prodejny. Ztrátu minulého
roku vyčíslila na – 9.424,52 Kč. Starostka již s manažerem firmy telefonicky hovořila a
sdělila, že obec nebude dotovat prodejnu, neboť ztráta není vysoká a určitě jsou místa, kde by
se dalo uspořit.
ZO vzalo na vědomí
Bod 4) Rozpočtové opatření č.6
Přesuny mezi položkami a paragrafy, navýšení rozpočtu o 110.000,-Kč – dotace z rozpočtu
Kraje Vysočina
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 6/2016. (příloha zápisu.)
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno

Bod 5) Rekonstrukce lesní cesty v Pahorku
Práce probíhají dle harmonogramu. Vše je konzultováno se stavebním dozorem. Starostka
obce 28.8.podepsala Dohodu o poskytnutí dotace z PRV ČR
ZO vzalo na vědomí
Bod 6) Různé
•
Vít Prchal podal opětovný návrh na změnu ÚP. Zastupitelé však zastávají stále stejný
názor. Starostka navrhuje nedělat změnu, ale vypracovat nový ÚP. Mezitím dořešit
požadavky pana Prchala – osobní jednání. Také zapracovat možné požadavky občanů.
ZO souhlasí s navrhovaným řešením
•
Na základě závěrečná kontroly České inspekce životního prostředí byla obci ve
správním řízení uložena pokuta ve výši 11.000,-Kč.
ZO vzalo na vědomí
•
Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor zaslal veřejnou vyhlášku o zahájení
řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby.
•
Paní Hana Valíková žádá o narovnání majetkových vztahů, dům v Rozseči je na
pozemcích obce. Starostka obce navrhuje zhotovit geometrický plán na náklady
kupující. Předběžný souhlas s návrhem na zhotovení geometrického plánu a odkupem
pozemků
ZO souhlasí s navrhovaným řešením
•
Pan Štefan Reichel doručil fakturu na 37503,-Kč za vícepráce na vodárně. Jedná se o
betonování patek pod pergolou a prací, které nebyly nabídce.
Návrh na proplacení faktury
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
•
Byla podána žádost na prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2 – pan Samuel.
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
•
Byla podána žádost na prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5 – pan Eliáš.
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno
•
Na OÚ byly doručeny žádosti na povolení parkovacích míst před bytovým domem
Bítovčice 58. U bytového domu si nájemníci z bytu č.5 a č.4 svépomocí vybudovali
plochu, na které parkují. Ostatní nájemníci neměli v té době o parkování zájem.
ZO zatím toto nebude řešit, kdo kde bude parkovat. Je možnost rozšířit plochu nynějšího
parkování.
Bod 7) Diskuse
pan Fejta R. přednesl žádost na obnovení povrchu univerzálního hřiště s tím, že pokud se v
obci něco takového vybuduje, je potřeba to udržovat. Po širší diskusi bylo přislíbeno, že bude
zaslána firmám poptávka na rekonstrukci povrchu. Poptat i u firmy IPOS ,včetně vyřešení
odvodnění povrchové vody z lesa
Bod 8) Závěr - jednání ukončila starostka obce v 19.30 hod.

Zápis obsahuje 3 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven v jednom stejnopise..
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 6

Ověřovatelé zápisu:
Trnka Josef

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.8/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 31.8.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDO MÍ:
1. Hospodaření obce a plnění rozpočtu k 31.8.2016
2. Žádost firmy Lapek, a.s. na provoz prodejny
3. Práce na rekonstrukci lesní cesty v Pahorku
4. Uložení pokuty od ČIŽP

S C H V A L U J E:
1. Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a zápis ze zasedání č.7/2016
5-0–0
2. Rozpočtové opatření č. 6/2016
5-0–0
3. Proplacení faktury za vícepráce na ,,Vodárně“
5-0–0
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2
5-0–0
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5
5-0–0

S OU H L A S Í:
1. Nedělat změnu č.2.ÚP, ale vypracovat nový ÚP
2. S návrhem na zhotovení geometrického plánu a odkupem pozemků v Rozseči

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

V Bítovčicích 7.9.2016

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

