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

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 26.8.2015 od 17:30 hodin
Josef Kremláček, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Kostková, Kremláček, Hron, Vrbický, omluven- Trnka
0

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č.6/2015
Vodárna
Oprava lesní cesty -Pahorek
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č.6/2015. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.6/2015.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Vodárna
Pan Špendlíček začal se stavbou příček. Pan Musil poté provede instalaci el.rozvodů. Na
pergolu bylo vytěženo cca 77m3 dřeva.
ZO vzalo na vědomí
Bod 3) Oprava lesní cesty - Pahorek
Obec oslovila firma REAL-GRANT,s.r.o. Brno s nabídkou zpracování žádosti o dotaci z PRV
na opravu lesní cesty v Pahorku. Obec firmě zaplatí 3% ze získané částky dotace a to pouze
pokud firma pro obec získá dotaci. Zaslaný je i návrh smlouvy.
Starostka navrhuje předat podklady kontrolnímu výboru k posouzení.
Bod 3) Různé

4.8. proběhla dražba. Obec zastupovala starostka obce. Cena dosažená vydražením je
140 000,-Kč. Náklady spojené s předáním předmětu dražby 13 000,-Kč. 10.8. byl
předán na OÚ protokol o předání předmětu dražby a další dokumenty s tím spojené.
ZO vzalo na vědomí

Ing Zdeněk Musil vystavil fakturu za vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení.- Vodárna. Částka 48 000,-Kč + poplatky 7 000,-Kč. Faktura byla
proplacena 10.8.
Návrh na souhlas s proplacením faktury Ing Zdeňku Musilovi
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno

Česká inspekce ŽP zaslala protokol o kontrolním zjištění – ochrana lesa. Kontrolou
nebyly zjištěny nedostatky.
ZO vzalo na vědomí

ČIŽP zaslala obci rozhodnutí o uložení pokuty – únik digestátu z bioplynové stanice.
Obec obdrží do rozpočtu obce 35 000,-Kč jako ekologickou újmu.
ZO vzalo na vědomí

Starostka obce podepsala JUDr. Boženě Zmátlové plnou moc na právní zastupování.
Předmětem právní pomoci je výzva k vyklizení nemovitosti byt č.5. Sepsán protokol
a vystavena faktura za poskytnutí právní pomoci na částku 6 534,-Kč.
ZO vzalo na vědomí

Nabídka od firmy Grand s r.o. na zakoupení právního systému EPIS s licencí na 3
roky s cenou 12 000,-Kč.
Návrh na zakoupení právního programu EPIS
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno

Problém s počítačem pro účetní, nelze již opravit. Zakoupen notebook za 13.700,-Kč
ZO vzalo na vědomí


Zápis obsahuje 2 listy a 1 přílohu, byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.
Rozdělovník:
1x složka
Přílohy:
Prezenční listina

Ověřovatelé zápisu:
Josef Kremláček

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.7/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.8.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Postup prací na Vodárně
2. Vydražení nemovitosti
3. Protokol o kontrolním zjištění od ČIŽP– ochrana lesa
4. Rozhodnutí o uložení pokuty – únik digestátu z bioplynové stanice.
5. Právní zastoupení JUDr. Boženy Zmátlové
6. Zakoupení notebooku pro potřeby účetní

S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.6/2015.
6-0–0
2. Proplacení faktury Ing Zdeňku Musilovi za vypracování projektové dokumentace
6-0–0
3. Zakoupení právního systému EPIS
6-0–0

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

V Bítovčicích 2.9.2015

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

