Zápis č. 8 / 2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 30. 11. 2020 od 17:30
hodin v kulturním domě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé:
Občané:

MUDr. Monika Kostková, Mgr. Tomáš Hruška
Tamara Eliášová
Bendová, Buš, Dvořáček, Eliášová, Hruška, Kostková, Palečková
Jiří Čermák

Program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu č. 7 / 2020
2. Příprava rozpočtu na rok 2021
3. Příprava střednědobého výhledu na rok 2023
4. Majetkové záležitosti
5. Rozpočtová opatření
6. Mateřská školka
7. Informace, JUDr. Zmátlová, SVAK
8. Různé
9. Závěr
Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č. 7 / 2020. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání č. 8 / 2020 a schválení zápisu ze zasedání č. 7 / 2020
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 2) Příprava rozpočtu na rok 2021
Předložen návrh rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši cca
16.388.000,-Kč. Příjmy daňové, nedaňové, ve výdajové části - provoz ČOV, úpravy veřejných
prostranství, opravy komunikací,bezdrátový rozhlas. Je počítáno s rezervou cca 3.100.000,Kč. Lesní hospodářství – ožínání, sázení, fotbal, MŠ, územní plánování, vodárna- opravy a
běžný chod obce. Při diskusi podán návrh na zvýšení částky na charitu o 10.000,-.
ZO souhlasí, starostka zapracuje do návrhu.
Návrh rozpočtu bude projednán ve finančním výboru a vyvěšen na úřední desce.
Bod 3) Příprava střednědobého výhledu na rok 2023
Starostka obce předložila návrh střednědobého výhledu obce na rok 2023, který je ve výši
7.373.000,-Kč. Připomínky nebyly. Návrh bude vyvěšen na úřední desce a projednán ve
finančním výboru.
Bod 4) Majetkové záležitosti
1. Pan Hrdlička požádal o prodej obecního pozemku v chatové oblasti par.č. 162/17,
trvalý travní porost o výměře 5m2, k.ú. Horní Bítovčice.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 11.11.2020 do 30.11.2020. Žádné připomínky
nebyly podány. Kupující uhradí vklad do KN. Cena pozemku 55,-Kč/m2.
Návrh na prodej pozemku par.č. 162/17, trvalý travní porost o výměře 5m2 v k.ú. Horní
Bítovčice a podpis smlouvy
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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2. Návrh na darovací smlouvy – práce pro obec:
paní Hintenausová 1.500,-Kč - úklid v kapličce
pan Novák 1.500,- Kč - ořez stromů
pan Dvořáček 1.500,-Kč - čtvrtletník
Návrh na schválení darovacích smluv
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2(Dvořáček, Bendová)
Usnesení č.3 bylo schváleno
Bod 5) Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření č. 13 (30.10.2020) – přesuny mezi účty a navýšení rozpočtu
Rozpočtová opatření č. 14 (23.11.2020) – přesuny mezi účty, navýšení rozpočtu
ZO bere na vědomí
Bod 6) Mateřská školka
Zpracovává se návrh rozpočtu pro rok 2021, přibližně se počítá s částkou cca 1.819.000 Kč
návrh střednědobého výhledu cca 1.888.000 pro rok 2023.
Bude vyvěšeno na úřední desce.
Prázdniny v období 23.12.2020 – 3.1.2021
ZO bere na vědomí
Bod 7) Informace, JUDr. Zmátlová, SVAK
Všechny maily od JUDr. Zmátlové přeposlány zastupitelům obce
•
na vědomí podání ze dne 12. 11. 2020 Krajskému úřadu Kraje Vysočina k sp.zn.
OOSČ 790/2019, sp.zn. OOSČ 106/2019
•
na vědomí odeslané podání Krajskému úřadu Kraje Vysočina ve věci o určení
vlastnického práva, v níž již uplynuly správní lhůty pro vydání rozhodnutí, doporučení
obci Bítovčice podat návrh na přijetí opatření proti nečinnosti správního orgánu k
Ministerstvu vnitra ČR, pokud nebude příslušné rozhodnutí zasláno do jednoho týdne
( rozhodnutí 19.11.)
•
rozhodnutí KÚ o určení vlastnického práva k vydanému majetku
ZO bere na vědomí
Bod 8) Různé
Na vědomí:
OZV - poplatek za kom. odpady zůstane platný v původní výši 500,-Kč / os. / rok
(propočet), poplatek psi ve výši 120,-Kč
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 19.10.2016 byla
dne 11.11.2020 uzavřena smlouva s Krajem Vysočina smlouva o zřízení služebnosti. Jedná se
o pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina. Důvodem byla stavba kanalizace a ČOV.
Zimní údržba komunikací bude probíhat stejně jako v minulých letech. Bude doplněna
sůl do nádob.
18.12. podepsána smlouva o vytvoření internetových stránek obce. Cena 24.500,- bez
DPH. Dále smlouva o provozu a smlouva o zpracování osobních údajů.
Podepsána darovací smlouva na letošní rok s Oblastní charitou Jihlava na částku
12.000,-Kč.
Z MMR doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace na workoutové hřiště, dotace činí
259 tis., vlastní zdroje 114 tis., podpisy dokumentace.
ICOM transport a.s. zaslal dohodu o ukončení Smlouvy o veřejných službách k
31.12.2020. Podepsala starostka 18.11.
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Informace Hypoteční banky o ukončení úvěru ke dni 25.11.2020, proběhne výmaz
zástavního práva k nemovitostem.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zaslal doklad o oprávnění vydávat
rostlinolékařské pasy pro obec, byl složen test.
Bytový dům – dluhy na nájemném p. Dolejší, p. Eliášová úpravy v bytě, zajistit
bezpečnost studny.
Bod 7) Závěr
Zasedání bylo ukončeno paní starostkou obce v 19:00 hod. Další zasedání se uskuteční
v pondělí 28.12.2020 od 17:30 hodin.
Zápis obsahuje 3 listy a 3 přílohy, byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 13 (30.10.2020)
Rozpočtové opatření č. 14 (23.11.2020)
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Tomáš Hruška …………………………….
MUDr. Monika Kostková

…..………………………...

…………………………
Eva Bendová
starostka obce

…...............................
Petr Buš
místostarosta obce
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U S N E S E N Í č. 8 / 2020
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 30.11. 2020
Zastupitelstvo obce:
BE RE NA VĚDOMÍ:
1.
2.
3.
4.

Rozpočtové opatření č. 13 a rozpočtové opatření č. 14
Informace MŠ
Informace SVAK, JUDr. Zmátlová
Všechny body v bodě 8. různé

S C H V A L U J E:
1. Program jednání č. 8 / 2020 a zápis ze zasedání č. 7 / 2020
7-0-0
2. Prodej pozemku par.č. 162/17, trvalý travní porost o výměře 5m2 v k.ú. Horní
Bítovčice a podpis smlouvy
7-0-0
3. Darovací smlouvy
5-0-2

……………………..
Eva Bendová
starostka obce

………………………
Petr Buš
místostarosta obce

V Bítovčicích dne 2. 12. 2020
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