Zápis č.5 /2016
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (6):
Omluven (1):
Občané:

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 18.5.2016 od 17:30 hodin
Josef Trnka, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Trnka, Vrbický
Kremláček
0

Program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu č. 4/2016
2. Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku – rekonstrukce lesní cesty v
Pahorku
3. Smlouva o zřízení věcného břemene
4. Zpracování nového lesního hospodářského plánu
5. ČOV a kanalizace
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání s úpravou
– druhý ověřovatel zápisu pan Josef Trnka Byl projednán zápis ze zasedání č. 4/2016.
Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání s úpravou a schválení zápisu ze zasedání č.4/2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku – rekonstrukce lesní cesty v Pahorku
Komise 5.5. vyhodnotila nabídky. Jedna nabídka byla neplatná – špatný rozsah plné moci.
Další dvě nabídky byly vyřazeny z hodnocení – neodpovídaly požadavkům výzvy.
Hodnoceny byly nabídky: č.5 – IPOS PS s.r.o. - 5 463 973,41,- Kč bez DPH
č.4 – Vlastimil Zelený - START – 5.798.204,07,-Kč bez DPH
č.3 - Agrostav Jihlava a.s. - 5 991 638,- Kč bez DPH
Hodnotící komise doporučila ke schválení nabídku firmy IPOS PS s.r.o. s nejnižší
nabídkovou cenou, , která byla jediným hodnotícím kritériem.
Návrh na schválení firmy IPOS PS s.r.o. ke zhotovení díla ,,Rekonstrukce lesní cesty“
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Návrh na pověření starostky obce uzavřít smlouvu o dílo s firmou IPOS PS s.r.o. a podpis
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno

Bod 3) Smlouva o zřízení věcného břemene
E.ON Distribuce, a.s., zaslala smlouvu o zřízení věcného břemene. Jedná se o pozemky mezi
fotbalovým hřištěm a ,,Vodárnou“ par.č. 708/4, 692/7, 756/10 v k.ú. Horní Bítovčice. Za
zřízení věcného břemene bude poskytnuta náhrada 2.500,-Kč plus DPH.
Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. a podpis
smlouvy
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
Bod 4) Zpracování nového lesního hospodářského plánu
V roce 2018 končí lesní hospodářský plán obce. Firma Lesprojekt východní Čechy s.r.o.
nabídla obci vypracování nového plánu. Tato firma pro obec vypracovala i plán stávající.
Cenová nabídka činí 390,-Kč/ha. Obec má možnost získat dotaci od Kraje Vysočina ve výši
cca 300 Kč/ha. Starostka tuto záležitost ještě prodiskutovala s Magistrátem města Jihlavy,
odborem lesního hospodářství a myslivosti.
Návrh na schválení firmy Lesprojekt východní Čechy s.r.o. na pořízení lesního hospodářského
plánu
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno
Bod 5) ČOV a kanalizace
Práce na projektu pokračují. U většiny nemovitostí je vyřešeno napojení na kanal. síť. Během
června by mělo být jasné, zda bude přidělena dotace.
Bod 6) Různé
•
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Jedná se o přesuny mezi položkami a paragrafy – příloha zápisu
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3/2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno
•
Starostka obce podala žádost na Kú Kraje Vysočina o darování pozemku par.č. 756/11
v k.ú. Horní Bítovčice. Pozemek je zastavěn chodníkem.
ZO vzalo na vědomí
•
Proběhla kontrola z České inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod.
Předmětem kontroly byla výpustí veřejné kanalizace z hlediska vodního zákonaobdobí 2015 a 2016. Předloženy protokoly o odběrech vzorků- překročen limit u
výusti I a překročen limit z odtoku ČOV byty. U ČOV nebyla předložena
dokumentace. Bude dohodnut termín závěrečné kontroly.
ZO vzalo na vědomí
•
Paní Dolejší skončila nájemní smlouva na byt č.3. O prodloužení smlouvy požádala
4.5.2016. Smlouva jí bude prodloužena s podmínkou, že do 31.5.2016 nebude mít u
obce dluhy na nájemném. Pokud se situace bude opakovat, nebude již s paní Dolejší
nájemní smlouva prodloužena.
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 0
Usnesení č.7 bylo schváleno
•
Zastupitelstvo rozhodlo, že do stávajících nájemních smluv na obecní byty bude
přidán bod o nutnosti písemně požádat o prodloužení nájemní smlouvy, a to ještě před
ukončením platnosti původní nájemní smlouvy. Tuto písemnou žádost musí žadatel
doručit na obecní úřad. Tímto je pověřen p. Buš.
•
Příští zastupitelstvo bude 29.6.2016.
•
Úřad městyse Luka nad Jihl., stavební odbor – územní souhlas – Ondřej Vašíček,
Bítovčice 128, novostavba rodinného domu

•
Uzavřeny smlouvy se SILVA CZ, s.r.o. na odkup dřevní hmoty a klestu
ZO vzalo na vědomí

Zápis obsahuje 3 listy a 2 přílohy, byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 3
Ověřovatelé zápisu:
Josef Trnka

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.5/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 18.5.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Žádost na Kú Kraje Vysočina o darování pozemku par.č. 756/11 v k.ú. Horní
Bítovčice.
2. Výsledek kontroly z České inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod.
3. Smlouvy na prodej dřevní hmoty

S C H V A L U J E:
1. Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a zápis ze zasedání č.4/2016.
6-0–0
2. Firmu IPOS pro rekonstrukci lesní cesty v Pahorku
6-0–0
3. P. Bendovou pro uzavření smlouvy s firmou IPOS
6-0–0
4. Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. a podpis smlouvy
6-0–0
5. Firmu Lesprojekt východní Čechy s.r.o. na pořízení lesního hospodářského plánu
6-0–0
6. Rozpočtové opatření č. 3/2016
6-0–0
7. Prodloužení nájemní smlouvy s na byt č.3
4-2–0

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

V Bítovčicích 26.5.2016

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

