Zápis č.5 /2015
z veřejného zasedání
na obecním úřadě.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:
Zastupitelé (6):
Občané:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 24.6.2015 od 17:30 hodin
Josef Kremláček, Jiří Hron
MUDr. Monika Kostková,
Bendová, Buš, Kostková, Kremláček, Trnka, Hron
0

Program jednání:
Zahájení, připomínky k zápisu č.4/2015
Účetní uzávěrka za rok 2014
Závěrečný účet obce za rok 2014
Majetkové záležitosti obce
Situace na OÚ
Různé
Diskuse
Závěr

Jednání:
Bod 1) Zasedání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání. Byl
projednán zápis ze zasedání č.4/2015. Připomínky k zápisu nebyly podány.
Návrh na schválení programu jednání a schválení zápisu ze zasedání č.4/2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
Bod 2) Účetní uzávěrka za rok 2014
Předloženy byly tyto podklady: rozvaha - bilance, výkaz zisku a ztráty,
příloha, inventarizační zpráva, roční zprávy o výsledcích finančních
kontrol. Vše bylo vyvěšeno na úřední desce. Zastupitelé obce neměli připomínky.
Návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2014
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Bod 3) Závěrečný účet obce za rok 2014
Starostka seznámila zastupitele obce se závěrečným účtem obce za rok 2014:
Rozpočtové příjmy v roce 2014:
6 181 867,-Kč
Rozpočtové výdaje v roce 2014:
3 560 610,-Kč
zůstatky na BÚ:
Komerční banka
7 530 016,-Kč
Komerční banka, spořící účet
5 065 847,-Kč
ČNB
146 199,-Kč
Hypoteční banka
18 236,-Kč
U Hypoteční banky zbývá doplatit úvěr(bytový dům) v výši 375 322,- Kč.
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kontroly, dne
21.5.2015 s výsledkem:
Při přezkoumání hospodaření obce Bítovčice nebyly zjištěny chyby a nedostatky:
Závěrečný účet obce vyvěšen na úřední desce od 8.6.2015
Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 bez výhrad
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno

Bod 4) Majetkové záležitosti obce

Při kontrole hospodaření bylo zjištěno, že obec má exekuci na pozemky, které v roce
2013 koupila od firmy BIO-ART s.r.o. Břeclav. Starostka si vyžádala podklady z
Katastrálního úřadu a kontaktovala Exekutorský úřad Břeclav. Bylo jí sděleno, že
firma je v likvidaci, záznamy budou vymazány a bude zasláno oznámení o skončení
exekuce.

Paní Zdeňka Dvořáčková nabízí obci ke koupi les, který nevyužívá. Jedna část je
vykácená, leží zde suky, ve druhé části je směs stromů. Pozemek je v k.ú.Horní
Bítovčice, par.č. 327/1 6776 m2 a par.č. 327/4 47m2, celkem 6.823 m2. Paní
Dvořáčková žádá 1,-Kč/m2. Zastupitelstvo předběžně souhlasí.
ZO vzalo na vědomí

Do datové schránky byla zaslána dražební vyhláška na nemovitosti po zemřelém Karlu
Hrdličkovi, nemovitosti na LV 333. Obec má o tyto nemovitosti zájem – stání
kontejnerů, zázemí pro obecní majetek. Nejnižší podání je 100 000,-Kč. Minimální
příhoz 10 000,-Kč.
Návrh na schválení účasti na dražbě a návrh na schválení zmocnění starostky obce k účasti
ve veřejné dražbě
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
Bod 5) Situace na obecním úřadě
Zastupitelstvo obce navrhuje zrušení místa odborného zaměstnance na úseku účetnictví a
administrativní agendy z organizačních důvodů a za účelem zefektivnit práci na OÚ.
ZO pověřuje starostku jednáním s paní Sobotkovou.
Bod 6) Různé

Setkání rodáků bylo velice úspěšné. Obec obdržela jen kladné odezvy ze strany
účastníků- poděkování v tisku, v rozhlase.

Proběhla kontrola na OSSZ Jihlava. Byly zjištěny některé závady: chybné údaje,
nedoplatky na pojistném. Byla přijata nápravná opatření s termínem do 10.7.2015.
Zodpovídá paní Sobotková.
ZO vzalo na vědomí

Informace: již proběhlo výběrové řízení na dodávku energií. Další info na příštím ZO.

Oznámení o zahájení kontroly – Česká inspekce životního prostředí, Havlíčkův Brod.
Předmětem kontroly bude lesní majetek obce.

Starostka obce uzavřela smlouvu s firmou Silva CZ,s.r.o. na prodej dřevní hmoty.
Dříve se dřevo prodávalo přes pana Zejdu, vznikly však problémy.
ZO vzalo na vědomí

Zaslán protokol o vytýčení hranice pozemku. Starostka obce podepsala souhlasné
prohlášení o shodě. Jedná se o pozemek mezi řekou a železnicí, dříve obecní cesta.
Objednatel pan Ivo Pavlíček, Brno.

Pronájem přísálí na krátkodobé akce - letní období cca 2-3 hod. Starostka navrhuje
400,-Kč s DPH.
Návrh na schválení částky 400,-Kč za přísálí KD letní období.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno

Pronájem obecního bytu. 30.6. končí nájemní smlouva p. Danišové. Požádala o
prodloužení. Nemá žádné dluhy, nedoplatky.
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 o 6.měsíců
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno

Rozpočtové opatření č. 3
Jedná se o přesun mezi paragrafy, položkami, navýšení rozpočtu
Návrh na schválení rozpočtového opatření č:3 – příloha zápisu
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7 bylo schváleno

Doplnění usnesení k rozpočtu na rok 2015 a další roky: V rámci položky paragrafu
rozpočtové opatření schvaluje starostka obce, v rámci překročení celého paragrafu
schvaluje zastupitelstvo obce. Závazným ukazatelem je paragraf.
Návrh na schválení pravidla při schvalování rozpočtových opatření
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.8 bylo schváleno


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 Kremláček

……………………………

Jiří Hron

……………………………

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

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

U S N E S E N Í č.5/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 24.6.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Nabídku paní Zdeňky Dvořáčkové na odkup lesních pozemků v jejím majetku.
2. Protokol o kontrole na OSSZ Jihlava
3. Uzavření smlouvy s firmou Silva CZ,s.r.o. na prodej dřevní hmoty.

S C H V A L U J E:
1. Program jednání a zápis ze zasedání č.4/2015.
6-0–0
2. Účetní uzávěrku za rok 2014
6-0–0
3. Závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad
6-0–0
4. Účast na dražbě a zmocnění starostky obce k účasti ve veřejné dražbě dne 4.8.2015 nemovitosti na LV 333
6-0–0
5. Částku 400,-Kč za pronájem přísálí KD letní období (cca 2-3hod)
6-0–0
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 o 6 měsíců
6-0–0
7. Rozpočtové opatření č. 3
6-0–0
8. Pravidla při schvalování rozpočtových opatření
6-0–0
P O V Ě ŘU J E:
1. Starostku obce jednáním s paní Sobotkovou

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

V Bítovčicích 29.6.2015

6-0–0

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

