Zápis č.2 /2016
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (7):
Občané:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 24.2.2016 od 17:30 hodin
Josef Kremláček, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Kremláček, Trnka, Vrbický
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Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č. 1/2016
Hospodaření v obecních lesích v roce 2015
Veřejně prospěšné práce
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č. 1/2016. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.1/2016.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Hospodaření v obecních lesích v roce 2015
Starostka obce přečetla zprávu, kterou vypracoval odborný lesní hospodář pan Zdeněk Mráz.
V roce 2015 bylo zalesněno 0,59 ha (smrk, borovice, buk). Lesní školka prosperuje, pěstují se
zde semenáčky a následně prodávají sazenice. Dále v lesích proběhlo ožínání, nátěr proti
okusu a byla zhotovena oplocenka u vysazených buků. V Pahorku jsou instalovány lapače pro
odchyt lýkožrouta. P. Mráz navrhuje letos instalovat stromové lapače. Bylo vytěženo 677
m3dřeva, a z toho 386 m3 byla kůrovcová těžba. Hlavním úkolem pro rok 2016 je aktivně
vyhledávat kůrovcové stromy a provádět včasnou asanaci.
Závazná ustanovení lesního hospodářského plánu jsou průběžně plněna. Zpráva je přílohou
zápisu.
ZO vzalo na vědomí
Bod 3) Veřejně prospěšné práce
Starostka obce podala návrh na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných
prací, pouze ale v případě přidělení vhodného pracovníka
Návrh na pověření starostky obce zjistit podmínky a možnosti na vytvoření pracovního místa
v rámci veřejně prospěšných prací
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 4) Různé
•
23.2. proběhlo přezkoumání hospodaření obce. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
•
Starostka navrhla přijmout do trvalého pracovního poměru pana Jiřího Kostku na
pracovní úvazek 8 hodin – práce v lese, lesní školce, práce v obci
Návrh na schválení přijmout pana Jiřího Kostku do trvalého pracovního poměru
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno

Paní Michaela Benáčková podala žádost o pronájem obecního pozemku par.č. 38/11v
k.ú Horní Bítovčice o výměře cca 25 m2 (pod zahradním domkem u obecních bytů).
Tento chce užívat k parkování auta a složení různého materiálu. Po diskusi byl podán
návrh.
Návrh na pronájem obecního pozemku par.č. 38/11v k.ú Horní Bítovčice o výměře cca 25 m2
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 1
Usnesení č.4 nebylo schváleno
•
Starostka vypracovala a předložila výroční zprávu o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
•
V minulém roce bylo navrženo zhotovení nového povrchu na víceúčelovém hřišti.
Cena dle nabídek cca 400.000,-Kč. Kvůli této finanční náročnosti se zhotovení nového
povrchu zatím odloží a hřiště se nechá pouze vyčistit.
Návrh na vyčištění víceúčelového hřiště
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno
• Na dětském hřišti chybí pružinová houpačka. Starostka navrhuje zakoupit novou
houpačku až dle cenové nabídky. Ta se v minulých letech pohybovala cca 25.000,-Kč.
Pan místostarosta zajistí poptávku.
ZO vzalo na vědomí
• Obec se zapojí do projektu Čistá Vysočina.
Bod 5) Diskuse probíhala během celého jednání a týkala se výše uvedených problémů.
Bod 6) Závěr - jednání ukončila starostka obce v 18:45 hod.
•

Zápis obsahuje 2 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven v jednom stejnopise..
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina
Zpráva o hospodaření v obecních lesích v roce 2015
Ověřovatelé zápisu:
Josef Kremláček

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.2/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 24.2.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o hospodaření v obecních lesích
2. Výroční zprávu o poskytování informací
3. Návrh na zakoupení pružinové houpačky dle cenové nabídky
S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.1/2016.
3. Přijmout pana Jiřího Kostku do trvalého pracovního poměru
5. Čištění povrchu víceúčelového hřiště

7-0–0
7-0–0
7-0–0

P O V Ě Ř U J E:
2. Starostku obce zjistit podmínky a možnosti na vytvoření pracovního místa v rámci
veřejně prospěšných prací
7-0–0
N E S C H V A L U J E:
4. Pronájem obecního pozemku

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

V Bítovčicích 28.2.2016

0-6–1

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

