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

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 30.3.2015 od 17:30 hodin
Josef Kremláček, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Kostková, Kremláček, Trnka, Hron, Vrbický
0

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č.2/2015
Zpráva o hospodaření v lesích
Setkání rodáků
Majetkové záležitosti
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č.2/2015. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.2/2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Zpráva o hospodaření v obecních lesích
Starostka obce přečetla zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2014, zpracovanou
odborným lesním hospodářem panem Zdeňkem Mrázem. Závazná ustanovení lesního
hospodářského plánu byla průběžně plněna. Zpráva je přílohou zápisu.
ZO vzalo na vědomí
Bod 3) Setkání rodáků
Předložen návrh pozvánek. Přední strana – pozvání, druhá strana – program.
Předloženy nabídky na zhotovení odznaků a pamětních medailí.
Odznaky: firma Kožené opasky CZ, Libor Filák – částka 35,45 Kč, ALERION s.r.o. cena za
1ks při odběru 1000ks - 31,50Kč bez DPH = 38,11Kč
Návrh zhotovit odznaky od firmy Kožené opasky CZ, Libor Filák
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Nabídka firmy Halen s.r.o. na pamětní medaile – částka 41,77 Kč/kus včetně grafického
návrhu, mimo krabiček, nabídka od Kožené opasky CZ – 65,-Kč/kus
ALERION s.r.o. - cena za 1ks při odběru 1000ks – 53,50Kč bez DPH = 64,73 Kč
Návrh na zhotovení medailí od firmy Halen s.r.o.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
Starostka navrhla částečné vymalování KD a opravu malby v kapličce. Práci provede pan
Čutka.
ZO vzalo na vědomí

Bod 4) Majetkové záležitosti obce
Obec obdržela žádost o prodej části pozemku v chatové oblasti par.č.171/1 v k.ú. Horní
Bítovčice o výměře cca 70 m2. Žádost podal Ladislav Trtík. Pozemek sousedí s pozemkem
žadatele.
Tato žádost souvisí s žádostí podanou v listopadu loňského roku. Pro obec nemá tento
pozemek velký význam. Po zhotovení GP bude záměr vyvěšen na úřední desce.
ZO vzalo na vědomí
Obec oslovili dědicové po zemřelém panu Lubomíru Švaříčkovi. Nabízí k odprodeji lesní
pozemek par.č. 205/1 v k.ú Horní Bítovčice. Pozemek nabízí za 8,-Kč/m2. Zastupitelstvo
koupi ještě zváží.
Bod 5) Různé
 Zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Mgr. David Marek z Krajského úřadu
zaslal vzor nařízení. Starostka toto přepracuje pro potřeby naší obce.
 SVAK – zasláno stanovisko k vydání vodohospodářského majetku do podílového
spoluvlastnictví: majetek nemůže být předmětem převodu ve smyslu stanov. Byla
zaslána žádost o předání provozní řád vodovodu obce včetně pasportu.
 Možnost získat příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací na úklid veřejného
prostranství – vytvoření pracovního místa. Starostka zjistí podmínky dohody
s Úřadem práce.
ZO vzalo na vědomí a souhlasí
 Nabídka na pojištění právní ochrany obce od DAS. Pojištění, které zajistí obcím a
jejich zastupitelům právní servis.
Návrh schválení nabídky na pojištění právní ochrany obce
Výsledek hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0
Usnesení č.4 nebylo schváleno

Luka a.s. zaslalo přílohu277/2015 ke Smlouvě 277/2011 o nájmu zem. pozemků.
Pozemky zůstávají stejné, mění se pouze cena nájmu, navýšení celkové částky cca
o 500,-Kč.
Návrh na schválení přílohy č.277/2015 ke Smlouvě 277/2011 o nájmu zemědělských
pozemků s Luka a.s.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno

Moravský zemský archiv v Brně, archiv Jihlava zaslal protokol o skartačním řízení a
záznam o předání archiválií.

Doručen závěrečný protokol o výsledku kontroly na VZP. Závěr - nebyly zjištěny
závady.

Změny v nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů.
zastupitelstev. Dochází k navýšení částek měsíčních odměn od 1.4.2015. Starostka
navrhuje ponechat odměny ve stejné výši.
Návrh na ponechání výše odměn za výkon funkce zastupitele
Usnesení č.6 bylo schváleno

Byty: manželé Eliášovi dluží na nájemném -3 nájmy. Nájemní smlouva jim končí
30.4.2015. Pokud nebude celý dluh nebude uhrazen do 15.4.2015, nebude nájemní
smlouva prodloužena. Pan Buš odešle Eliášovým písemné upozornění. O prodloužení
nájemní smlouvy se rozhodne na další ZO.

Rozpočtové opatření č. 1 – rozpočet navýšen o dotaci na les, přesuny
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7 bylo schváleno

V obci byl zjištěn větší výskyt potkanů. Starostka oslovila pana Štorcha, který už zde
návnady pokládal. Jeho nabídka 300,-Kč/dům + prostranství. Starostka ještě osloví
jiné firmy s tím, že deratizace je nutná.
Návrh na provedení celoplošné deratizace
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.8 bylo schváleno

Informace: 15.4. sběr nebezpečného a objemného odpadu
14.4. kolaudace zastřešení tribuny
 Vyjádření ke stavbě: Jiří Benda, v zastoupení Eva Pejchalová – přístřešky na
pozemcích pana Bendy, par.č. 94/1 v k.ú. Horní Bítovčice, Rozseč.

Nákup energií: nabídky od Ondřeje Doležala, SFORP s.r.o. – výběrové řízení a Terra
Group Investment, a.s. - elektronické aukce. . Se skupinou TGI.a.s. spolupracují
některé obce mikroregionu. ZO si ponechá čas a starostka zjistí více informací.

Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP:
 oznámení o zahájení vodoprávního řízení – most přes potok Kamenice (u Vržanova)
 rozhodnutí – schválení manipulačního řádu pro mlýn Bítovčice, Ing. Laška
Bod 8) Diskuse probíhala během celého jednání a týkala se výše uvedených problémů.
Bod 9) Jednání starostka obce ukončila v 19.30 hod.


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

1x účetní

Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 1
Zpráva o hospodaření v obecních lesích
Ověřovatelé zápisu:
Josef Kremláček

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.3/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.3.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o hospodaření v obecních lesích
2. Vymalování KD a opravu malby v kapličce
3. Žádost o prodej části pozemku v chatové oblasti par.č.171/1 v k.ú. Horní Bítovčice o
výměře cca 70 m2.
4. Možnost vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací
S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.2/2015.
7-0–0
2. Zhotovení odznaků od firmy Kožené opasky CZ
7-0–0
3. Zhotovení pamětních medailí od firmy Halen s.r.o.
7-0–0
5. Přílohu č.277/2015 ke Smlouvě 277/2011 o nájmu zemědělských pozemků s Luka a.s.
7-0–0
6. Ponechat odměny za výkon funkce člena ZO ve stejné výši
7-0–0
7. Rozpočtové opatření č.1
7-0–0
8. Celoplošnou deratizaci obce
7-0–0

N E S C H V A L U J E:
4. Nabídku na pojištění právní ochrany obce

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

V Bítovčicích 3.4.2015

0-7–0

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

