Zápis č.9 /2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 26.10.2015 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:
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č.8/2015
Hospodaření MŠ
Práce na ,,Vodárně“
Žádosti o prodloužení nájemních smluv
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č.8/2015. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.8/2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Hospodaření MŠ za 1.-3. čtvrtletí 2015
Příjmy:
130 100,-Kč
Výdaje:
126 844,-Kč
Starostka obce dala zastupitelům ke zvážení, zda by MŠ neměla být jako příspěvková
organizace obce.
ZO vzalo na vědomí
Bod 3) Práce na ,,Vodárně“
P. Špendlíček pokračuje s rekonstrukcí stávající budovy. Na zhotovení patek pergoly je
doporučeno zakoupit ztracené bednění. Na střešní krytinu pergoly obdržela obec tři nabídky
ke zvážení – taška, plech, betonová taška. Bude ještě projednáno. Na dámském WC není
okno, bude nainstalován ventilátor. Starostka navrhla zakoupení palubek za výhodnou cenu
105,-Kč/m2. Zatím je potřeba 300 m2.
Návrh na zakoupení palubek
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 4) Žádosti o prodloužení nájemních smluv
31.10. končí platnost nájemní smlouvy panu Eliášovi na byt č. 2. Byla podána žádost
o prodloužení. Nejsou dluhy na nájemném.
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2 o 6.měsíců.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č.3 bylo schváleno

31.10. končí nájemní smlouva na byt č. 3. - paní Dolejší. Podána žádost o prodloužení.
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy o 6 měsíců. Nejsou dluhy na nájemném.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2
Usnesení č.4 bylo schváleno
Bod 5) Různé

Proběhlo soudní jednání o vystěhování Petra Rindy z obecního bytu č.5. Soud rozhodl
ve prospěch obce. Žalovaný je povinen vyklidit byt do 15 dnů od nabytí právní moci
rozsudku a uhradit náklady řízení ve výši 10.712,- Kč.
ZO vzalo na vědomí

Info: Základní školu v Lukách nad Jihl. navštěvuje 37 dětí z Bítovčic – školní rok
2015-2016

Energetická náročnost budov
Průkaz energetické náročnosti budov je povinný pro budovu užívanou orgánem
veřejné moci :
 od 1. července 2013 (budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší
než 500 m2)
 od 1. července 2015 (budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší
než 250 m2)
Obec oslovila s nabídkou paní Dana Gotvaldová. Cena pro všechny budovy cca
30 000,-Kč.
Návrh na zhotovení PENB budov
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno

ICOM transport a.s. zaslal smlouvu o veřejných službách č.5/2016. Každoročně se
částka pohybuje okolo 100 000,-Kč. Cena přepravního výkonu se nepatrně snížila
z 32,89 Kč/km na 32,86 Kč/km.
Návrh na schválení smlouvy a podpis smlouvy o veřejných službách č.5/2015 s ICOM
transport a.s.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno

Zaslán protokol o rostlinolékařské kontrole v lesní školce – kontrola bez závad
ZO vzalo na vědomí

13.10. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za období leden – září 2015.
Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO vzalo na vědomí

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina provedl kontrolu o krizovém řízení v obci .
Předmětem kontroly bylo dodržování krizového zákona. Ještě v tomto roce má
proběhnout školení krizového štábu. Vystaven protokol o kontrole
ZO vzalo na vědomí

Paní Kateřina Čermáková požádala o ukončení pracovního poměru. Sepsána dohoda
o rozvázání pracovního poměru k 31.10.2015.
ZO vzalo na vědomí
 Starostka informovala o vypsání výzvy z programu ŽP ČR 2014- 2020. První výzva v
lednu 2016, z tohoto důvodu by bylo vhodné co nejdříve začít pracovat na projektu.

Zápis obsahuje 3 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina

Ověřovatelé zápisu:
Josef Kremláček

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.9/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.10.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Hospodaření MŠ
2. Rozsudek Okresního soudu v Jihlavě na vyklízení obecního bytu
3. Protokol o rostlinolékařské kontrole v lesní školce
4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období leden – září 2015.
5. Kontrolu na dodržování krizového zákona
6. Dohoda o rozvázání pracovního poměru k 31.10.2015 s paní Čermákovou.
7. Přípravy na projektu ,,Bítovčice ČOV a kanalizace“

S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.8/2015.
7-0–0
2. Zakoupení palubek
7-0–0
3. Prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě č. 2
6-0–1
4. Prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě č. 3
5-0–2
5. Zhotovení průkazů energetické náročnosti budov
7-0–0
6. Smlouvu a podpis smlouvy o veřejných službách č.5/2015 s ICOM transport a.s.
7-0–0

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

V Bítovčicích 3.11.2015

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

