Zápis č.11 /2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 29.12.2015 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:
0
Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č. 10/2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Návrh rozpočtového výhledu na rok 2018
Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č.10/2015. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.9/2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 je vyrovnaný ve výši 15 562 800,-Kč.
Návrh projednán ve finančním výboru č,4/2015, vyvěšen na úřední desce od 9.12. do 30.12..
Připomínky nebyly podány.
Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2016
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 3) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2018
Návrh rozpočtového výhledu pro rok 2018 je ve výši 5 547 900,-Kč.
Návrh projednán ve finančním výboru č,4/2015, vyvěšen na úřední desce od 9.12. do 30.12..
Připomínky nebyly podány.
Návrh na schválení rozpočtového výhledu obce pro rok 2018
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
Bod 4) Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
Obec dne 9.12.vyhlásila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku. Předmětem plnění je
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a zadávací
dokumentace při přípravě investiční akce ,,Obec Bítovčice-splašková kanalizace a ČOV,
inženýrská činnost, zajištění všech podkladů pro vypracování PD.
Obec obdržela 3 nabídky:
1. Aqua Procon s.r.o., Brno
- 1 860 000,-Kč bez DPH
2. Duis s.r.o., Brno
- 1 792 500,-Kč bez DPH
3. Ing. Josef Novotný, AQA-CLEAN Jihlava
- 1 893 600,-Kč bez DPH

Komise doporučila nabídku firmy Duis s.r.o., Srbská 21, Brno s nejnižší nabídkou
Návrh na schválení nabídky firmy Duis s.r.o a uzavření smlouvy o dílo
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
Bod 5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starostka informovala, že s účinností od 1. ledna 2016 dojde k novelizaci zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je tedy nutné vyhlášku novelizovat
či vydat novou (osvobození v prvním odstavci jsou osvobození ze zákona). Je připraveno
nové znění OZV. Poplatek pro rok 2016 bude ve výši 460,-Kč/osoba. Vyhláška by nabyla
účinnosti 1.1.2016. Vyvěsit na úřední desku.
Návrh na schválení OZV č. 1/2015
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno
Bod 6) Různé

Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočet navýšen o 105 000,-Kč (dotace POV). Dále se jedná o přesuny. Příloha
zápisu.
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 6
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno

Starostka obce pověřila 16.12. Josefa Kremláčka provést veřejnoprávní kontrolu za
celé období roku 2015, jejímž předmětem je hospodaření s veřejnými prostředky.
ZO vzalo na vědomí
 Dne 15.12. vydala starostka obce příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a
závazků obce Bítovčice a vydala plán inventur pro rok 2015.
ZO vzalo na vědomí

SVAK
V říjnu letošního roku zaslaly obce žádost na MZ ČR o vydání stanoviska ve věci
vydání vodohospodářského majetku do podílového spoluvlastnictví. MZ zaslalo
odpověď, že tato problematika nespadá do jeho kompetence a tudíž neumožňuje
zasahovat.
Krajský úřad zaslal dopis o řízení ve věci – určení existence SVAK na žádost města
Jihlavy
ZO vzalo na vědomí

Úřad městyse Luka, stavební odbor, zaslal sdělení – souhlas s odstraněním stavby
Bítovčice 36, dům z dražby, p. Hrdlička. S pracemi se započne na jaře letošního roku.

Info: pan Rinda stále nemá vyklizený a předaný byt.

Paní Danišové končí 31.12.2015 nájemní smlouva na byt č.1. Podala žádost o
prodloužení. Nemá dluhy na nájemném.
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 o 6.měsíců
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7 bylo schváleno
 Pan Kremláček předložil zápis finančního výboru č.3/2015 a 4/2015 a plán práce
finančního výboru pro rok 2016.
ZO vzalo na vědomí



Pan Eliáš podal žádost na výměnu bytu č.2 na byt č.5. Jsou zde dluhy na nájemném
Pokud vše bude uhrazeno výměna bude možná. Rozhodne se na dalším ZO.

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

1x účetní

Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 6

Ověřovatelé zápisu:
Josef Kremláček

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.11/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 29.12.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Pověření pana Josefa Kremláčka k provedení veřejnoprávní kontroly za celé období
roku 2015
2. Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015
a plán inventur pro rok 2015
3. Informace o vydání vodoospodářského majetku
4. Zápis č.3/2015 a 4/2015 z jednání finančního výboru a plán činnosti na rok 2015

S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.10/2015.
7-0–0
2. Rozpočet obce na rok 2016
7-0–0
3. Rozpočtový výhled na rok 2018
7-0–0
4. Nabídku firmy Duis s.r.o a uzavření smlouvy o dílo
7-0–0
5. Obecně závaznou vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
7-0–0
6. Rozpočtové opatření č.6
7-0–0
7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1
7-0–0

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

V Bítovčicích 4.1.2016

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

