Zápis č.1/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 25. 1. 2017 od 17:30 hodin
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu: Josef Trnka, Jiří Hron
Zapsala:
MUDr. Monika Kostková,
Zastupitelé (6):
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Vrbický, Trnka
Omluven:
Kremláček
Občané:
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č. 13/2016
Zpráva o výsledku inventarizace
Nájemní smlouva – odvodňovací kanál v Rozseči
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání a
s úpravou – druhý ověřovatel zápisu pan Josef Trnka. Byl projednán zápis ze zasedání
č. 13/2016. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání s úpravou a schválení zápisu ze zasedání č.12/2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Zpráva o výsledku inventarizace
Na základě příkazu starostky obce ze dne 14.12.2016 byla provedena řádná inventarizace
majetku a závazků obce. Předseda inventarizační komise Petr Buš přednesl zprávu o výsledku
inventarizace, dle které nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, chyby, nedostatky.
Nebyly uloženy návrhy na opatření.
ZO vzalo na vědomí
Bod 3) Nájemní smlouva – odvodňovací kanál v Rozseči
Dodatek č.12 k nájemní smlouvě s Annou Lokvencovou - pronájem části pozemku za
účelem provozu stavby odvodňovacího kanálu v Rozseči, nájemné na rok 2017 bude
1911,-Kč/rok.
Návrh na schválení dodatku č.12 k nájemní smlouvě s paní Annou Lokvencovou - pronájem
části pozemku za účelem provozu stavby odvodňovacího kanálu
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 4) Různé
•
Úřad městyse Luka nad Jihl. zaslal stavební povolení na stavbu kanalizace a ČOVstavební část ČOV, včetně terénních úprav, zpevněných ploch a komunikací. Stavba
bude dokončena do 31.12.2018.
•
Obec obdržela Rozhodnutí – veřejnou vyhlášku z Magistrátu města Jihlavy, odbor
životního prostředí, kterou je vydáno povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV –
na dobu 10 let od nabytí právní moci. Dále stavební povolení z hlediska vodního
zákona. Rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce po dobu 15.dnů, poté nabude
právní moci.

V souvislosti s přípravami na stavbu kanalizace a ČOV je třeba vyřešit i domovní
přípojky. Starostka navrhla oslovit nejméně tři firmy k podání nabídky.
ZO vzalo na vědomí
•
Obec obdržela žádost o příspěvek na zřízení nového babyboxu v Jindřichově Hradci.
Návrh na schválení příspěvku na zřízení babyboxu v Jindřichově Hradci
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č.3 nebylo schváleno
•
Pan Zbořil zaslal emailem dotaz na situaci v obecních bytech
ZO vzalo na vědomí
•

Bod 5) Diskuse - probíhala při jednání a týkala se konkrétních bodů.
Bod 6) Závěr - jednání ukončila starostka obce v 19:15 hod.
Zápis obsahuje 2 listy a 1 přílohu, byl vyhotoven v jednom stejnopise.
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina

Ověřovatelé zápisu:
Josef Trnka

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.1/ 2017
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25.1.2017
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDO MÍ:
1. Zprávu o výsledku inventarizace za rok 2016
2. Přípravy na stavbu kanalizace a ČOV
3. Dopis pana Zbořila

S C H V A L U J E:
1. Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a zápis ze zasedání č.12/2016
6-0–0
2. Dodatek č.12 k nájemní smlouvě s paní Annou Lokvencovou - pronájem části
pozemku za účelem provozu stavby odvodňovacího kanálu
6-0–0

N E S C H V A L U J E:
3. Příspěvek na výměnu baby-boxu v Jindřichově Hradci

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

V Bítovčicích 1.2.2017

0-6–0

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

