Zápis č.11 /2016
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (6):
Omluven:
Občané:
1.
2.
3.
4.
5.

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 9.11..2016 od 17:00 hodin
Josef Trnka, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Hron, Kostková, Vrbický, Trnka
Kremláček

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č. 10/2016
Návrh nájemní smlouvy a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
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. 10/2016. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání s úpravou a schválení zápisu ze zasedání č.10/2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Návrh nájemní smlouvy a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Při kontrole dokumentů k zahájení vodoprávního řízení na MM Jihlavy na kanalizaci a ČOV
byl zjištěn chybějící dokument – smlouva s Povodím Moravy, s.p., z tohoto důvodu byla
zaslána smlouva, souhlas s umístěním stavby - vodní plochy par.č.191/1 v k.ú. Dolní
Bítovčice a par.č. 780/1 v k.ú. Horní Bítovčice
Návrh na schválení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
s Povodím Moravy,s.p.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 3) Různé
•
Správa železniční dopravní cesty, s.o. zaslala návrh smlouvy zakládající právo provést
stavbu – kanalizace a ČOV. Smlouva byla zaslána na žádost obce. Na pozemku par.č.
194/1 v k.ú Dolní Bítovčice, v majetku SŽDC, bude proveden násyp příjezdné
komunikace k ČOV s příkopem v patě násypového tělesa.
Návrh na schválení smlouvy zakládající právo provést stavbu s SŽDC, s.o.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
Bod 4) Diskuse
nebyla

Bod 5) Závěr - jednání ukončila starostka obce v 17:30 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

V Bítovčicích 16.11.2016

……………………………

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

U S N E S E N Í č.11/ 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 9.11.2016

S C H V A L U J E:
1. Program jednání, ověřovatele zápisu Josefa Trnku a zápis ze zasedání č.10/2016
6-0–0
2. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím
Moravy,s.p.
6-0–0
3. Smlouvu zakládající právo provést stavbu s SŽDC, s.o.
6-0–0

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

V Bítovčicích 16.11.2016

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

