Bítovčický čtvrtletník
č. 1

únor

•OBYVATELÉ: stav k 31.12.2006
1.1.2006

31.12.2006

2007

narozené:
zemřelo:

OBECNÍ ÚŘAD

PO a ST 8-12 hod
15-17 hod
tel. 567 219 435
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná vždy první středu
v měsíci. Čas bude vyhlášen rozhlasem. Zveme všechny občany.
Vážení spoluobčané,

v tomto příspěvku se chci zmínit o problematice odpadů, jeho třídění a likvidaci.
Třídění domovního odpadu je jediná možnost jak nakládat s domovním odpadem
a jediný předpoklad nenavyšování místního poplatku za odstraňování komunálního odpadu.
V příštích letech se zpřísní likvidace odpadů, také razantně naroste cena za jeho ukládání i
poplatek státu za tunu vyprodukovaného odpadu.
Za vytříděný odpad dostává naše obec odměnu od fa EKO-KOM,a.s.. V roce 2006 to bylo
6.500,-Kč. V některých obcích se však částka pohybuje v řádu statisíců neboť s množstvím
vytříděných odpadů se také zvyšuje odměna od fa EKO- KOM.
Je tedy pouze na nás, na občanech, jak budeme k této problematice přistupovat, aby
v následujícím roce a dalších letech nemusela být navýšena cena místního poplatku.
Jediným možným řešením je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
využitelných složek.
V současnosti probíhají jednání s novou svozovou firmou, která by umožnila efektivnější
třídění odpadů – kontejnery na plast, papír apod.
Touto cestou děkuji všem, kteří domovní odpad třídí a není jim lhostejné co skončí v kamnech
nebo na různých místech v obci. Záleží na každém z nás v jakém stavu předáme krajinu a
životní prostředí dalším generacím.
Eva Bendová, starostka obce
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2 osoby
5 osob

409 obyvatel

přistěhovalo se:
odstěhovalo se:

18 osob

15 osob

Ke dni 31.12.2006 je v obci evidováno 151 popisných čísel.

Úřední hodiny:

♣

409 obyvatel

♣

JUBILANTI
Obecní úřad bude gratulovat v roce 2007 k významnému životnímu jubileu těmto našim
občanům
Únor
paní Věra Rychlá
80 let
pan Josef Buš
85 let
Duben
pan Antonín Karbaš
85 let
Květen
Paní Olga Ujčíková
80 let
paní Julie Kolářová
90 let
Červenec
pan Lubomír Švaříček
85 let
paní Marie Kolářová
80 let
Srpen
pan Josef Musil
90 let
Listopad
paní Marie Kružíková
75 let
paní Stanislava Holubová
90 let
Narozené děti v roce 2006 - Blahopřejeme.
Ať Vám děti přinesou mnoho radosti a šťastných chvil.
Červenec
Anna Beatrice Prchalová
Říjen
Erik Kremláček
Rozloučili jsme se se vzpomínkou v srdci
Březen
Jan Matula
Duben
Vaszalina Matulová
Duben
Arnošt Kourek
Květen
Josef Prchal
Prosinec
Františka Čermáková
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11.12.
15 hod.
vánoční rekordy,agentura Dobrý den, Masar.nám.
Příspěvek:
Přehled staveb, které byly v obci Bítovčice realizovány
ve
volebním období 2002-2006

Další informace :
Vůči neplatičům budou uplatňovány sankce.
Místní poplatky
Psi
splatné do 28.2.2007, Kč 120,-/psa
za druhého a každého dalšího Kč 180,-/psa
(osvobození viz. Vyhláška o místních poplatcích)
Nájemné
splatné do 30.3.2007 , z obecních pozemků
Vypouštění odpadních a splaškových vod 2007, splatné do 30.6.2007
Kč 138,-/na osobu a rok
Komunální odpad 2007 splatné do 30.6.2007, Kč 200,-/na osobu a rok
částečně osvobozené osoby, Kč 100,-/na osobu a rok
(viz. Vyhláška o místních poplatcích)

V roce 2002 byla zahájena přestavba a dostavba sportovního areálu. S ohledem na komplexní
náročnost jak stavební tak i finanční bylo rozhodnuto, aby byla celá stavba rozdělena do dvou
etap.
V I.etapě byla provedena rekonstrukce hrací plochy (zvětšení zatravněné plochy na 108x58
m a hrací plochy na 102x55 m), rekonstrukce hlediště, prodloužení zatrubnění potoka,
výstavba opěrné zdi , přeložka vedlejšího vedení VN, vybudování ČOV. I. etapa byla
zkolaudována v r. 2004.

•KNIHOVNA –
od 6.12.2006 je zprovozněn zdarma internet pro veřejnost. Tento projekt vznikl za
finanční podpory kraje Vysočina. Internet k dispozici ve dnech:
PO a ST 15-17:30 hod., PÁ dle provozu knihovny
•SPORT
Aerobic

PO od 19 hod

kulturní dům

•KULTURA
Diskotéka
Masopust

16.2.2007
17.2.2007

KD

Zábava

31.3.2007

KD

Cvičení pro děti od 4 let PO od 16:30 hod

Dětský karneval
Pouť

kulturní dům

24.2.2007

14:30 – 18 hod

17.6.2007

Dne 16.12.2006 se konala v kulturním domě Vánoční besídka dětí ze Sokolu. Besídka se již
stala tradicí a dle našeho odhadu ji navštívilo asi 50 diváků. Děti si pro nás připravily
pohádku obohacenou o cvičební prvky. .Za doprovodu kytary Martina Dvořáčka jsme si
zazpívali vánoční písničky, slavnostně nazdobili a rozsvítili vánoční stromeček. Ozdoby
připravily děti z naší Mateřské školy ve spolupráci s pedagogy.
Poděkování patří všem zúčastněným dětem, rodičům, divákům a také cvičitelkám za to, že se
ve svém volném čase věnují našim juniorům.

♣
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Přehled finančních nákladů staveb a akcí uskutečněných v uvedeném období
(v tis.Kč)
Druh stavby
Náklady
Vlastní Dotace
Poskytovatel dotací
Poznámky
celkem
zdroje
Rekonstrukce
300
Ústřední fotbalový svaz
včetně
fotbal.hřiště
4362
3962
100
Kraj Vysočina
příslušenství
Opěrný taras
Program
MŠ
130
54
76
Kraj Vysočina
obnovy
venkova
Oprava místní
komunikace
417
300
117
Kraj Vysočina
POV
Oprava místní
komunikace
250
150
100
Kraj Vysočina
POV
Bezdrátový
rozhlas s digit.
476
349
127
Kraj Vysočina
POV
kódováním
Univerzální
hřiště
1715
515
1200
Ministerstvo financí ČR
Dětský
kout
53
53
0
-Stavební úpravy
MŠ
35
35
0
-Veřejný
internet
34
17
17
Kraj Vysočina
Územní
plán obce
169
85
84
Kraj Vysočina
Chatová
oblast
80
80
0
--Náklady celkem
7 721
5 600
2 121

♣
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Ze státního rozpočtu byl naší obci MF ČR přidělen limit ve výši 1,2 MIO Kč. Dotace,
z rozhodnutí zastupitelstva, byla předpokladem k zahájení výstavby univerzálního hřiště.
Stavba byla zahájena v červenci 2006 a zkolaudována v říjnu 2006.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že šlo o úspěšné volební období. Podařilo se realizovat
rozhodující stavby a stanovit záměry a to i dlouhodobějšího charakteru.
Co se nepodařilo, je získání pozemků od soukromých vlastníků pro výstavbu rodinných domů
ve vytypované lokalitě stanovené územním plánem obce, a to v Kú Horní Bítovčice. Další
rozvoj obce a perspektiva závisí právě na výstavbě rodinných domů a rozšíření počtu
obyvatel.

Mimo těchto uvedených staveb byl vypracován důležitý dokument, který by měl zabezpečovat
další rozvoj obce. Jedná se o Rozvojové záměry obce na léta 2006-2013 , schválené
zastupitelstvem obce (dne 24.11.2005).
Tento záměr je konkretizovaný z hlediska časového horizontu s uvedením předpokládaných
finančních nákladů. Podotýkám, že tento plán bude v určitém způsobu variabilní. Bude závislý
na okolnostech, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na jednotlivé akce (finanční toky,
dotační politika).
Obec Bítovčice patří svou velikostí k obcím s odpovídající infrastrukturou, která
zabezpečuje odpovídající potřeby občanů, s dobrou dopravní obslužností a vzdáleností do
krajského města. Jsme považováni za spádovou oblast, což je jednou z priorit pro úspěšný
rozvoj obce.
Úspěšnost realizace uvedených cílů a rozvoj obce může být uskutečněn za pomoci občanů, a
to všech věkových kategorií.
Osobně si myslím, že jedním z pozitivních jevů dalšího rozkvětu obce, je potřebný zdravý
patriotismus a zapojení občanů do veřejného života.

Jaroslav Částka
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U S N E S E N Í 10 / 2006
Z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 1. 11. 2006.
Zastupitelstvo obce:
Bere na vědomí :
složení slibu všemi nově zvolenými členy zastupitelstva obce
S C H V A L U J E:
v souladu s § 96 zák. č.128/2000 Sb., jednací řád zastupitelstva obce
zástupce pro SVAK, SOV, ESON, SVOL a Mikroregion Loucko - paní E. Bendovou
nové dispoziční právo k účtu u Komerční banky pro p. Bendovou, p. Buše a
p.
Dvořáčka
Z V O L I L O:
neuvolněného starostu
neuvolněného místostarostu

paní Evu Bendovou, bytem Bítovčice 139
pana Petra Buše, bytem Bítovčice 34

Z Ř I Z U J E:
Finanční výbor, předseda pan Josef Kremláček
Kontrolní výbor, předseda pan Martin Dvořáček
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.
U S N E S E N Í 11 / 2006
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 6.12. 2006
Zastupitelstvo obce:
Bere na vědomí :
Návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtový výhled na rok 2008, návrhy budou předloženy
finančnímu výboru
Žádosti o pronájem obecních bytů (2nové, 1 obnovená)
Kolaudace staveb – Obecní úřad obdržel tři kolaudační rozhodnutí (Universální hřiště, Stáj pro
chov skotu a RD Trnkovi č.p. 151)
Příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2006 – vydán starostkou dne 29.11.2006
ÚIK – Eliášová, Sobotková, Kremláček
DIK č.1 - Dvořáček, Buš
DIK č.2 - Bendová, Souček, Hort
Likvidační komise – Vlachová, Sobotková, Podaný
POV – částka ve výši 104 tis.Kč – plánovaná investice – oprava tarasu
Neplatiči poplatků. V současné době má obec 5 neplatičů.
S C H V A L U J E:
Odměny zastupitelům
Jednorázové odměny - správce budovy, úklidové práce
Poplatek za vypouštění odpadních a splaškových vod na rok 2007 ve výši
138,-Kč/osobu
- Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Polná, jejímž předmětem je výkon
přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

♣
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Univerzální hřiště: výtah z provozního řádu
-

Přidělení obecního bytu č. 2, panu Františku Benáčkovi od 1.12.2006
zakoupení multifunkčního zařízení Canon (tisk, scan, kopírka), součástí dotace internetizace
knihovny.
TJ Sokol – příspěvek ve výši 25 tis. Kč

R O Z H O D L O:
O jmenování členů výborů, členové byli odsouhlaseni jednohlasně
Finanční výbor – Olga Kružíková, Tamara Eliášová
Kontrolní výbor – Jaroslav Částka, Jiří Novák
Neplatiči poplatků – hlášeni k trvalému pobytu na obecním úřadu – osvobozeni pro rok
2006 (XXXXXXXXXXXXXXX)
manželé XXXXXXXXXX zaplatí poplatky(vypouštění odp.vod) ve výši=138,- /osobu(3x)
dle adresy trvalého pobytu a poplatky rok 2006 za fekálie v obecním bytě jim budou
vráceny (12x20,-) v měsíci prosinci
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.
USNESENÍ

12/ 2006

Bere na vědomí:
1. nájemní smlouva – paní XXXXXX – nájemné zůstává ve stejné výši jako v roce 2006
S C H V A L U J E:
1. na základě ust. § 84 odst.2 písm. B) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na
základě ust. § 26, odst. 2 zák. č.50/1976 Sb. v platném znění návrh územního plánu obce
2. rozpočtové opatření č.4 – příloha k zápisu
3. rozpočet obce pro rok 2007
4. rozpočtový výhled pro rok 2008
5. prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5 pan Krebs do 28.2.2007 a složení kauce
6. zápisy a plány činnosti kontrolního a finančního výboru
7. zakoupení kreditu v hodnotě 1.000,-Kč pro lesního hospodáře
V Y M E Z U J E:
1. podle ust. § 29 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění závaznou část územního plánu obce
Bítovčice, obsaženou v regulativech územního zdroje
V Y D Á V Á:
1. podle ust. § 10 písm. D) a § 84 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném
znění a na základě ust. § 26 odst.2 a § 29 odst.3 zák.č. 50/1976 Sb. v platném znění obecně
závaznou vyhlášku číslo 1/2006 o závazné činnosti územního plánu obce Bítovčice
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.
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Před zahájením činnosti v prostorách hřiště jsou všichni povinni seznámit se s provozním řádem a
dodržovat jej.
Prostory užívat pouze po dohodě se správcem hřiště nebo OÚ.
Vstup do prostoru hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi – kopačky s krátkými gumovými nebo
plastovými kolíky. Atletické tretry s klasickými ocelovými hřeby je zakázáno používat.
V areálu je zakázáno:
- kouřit a užívat jiné návykové látky
- vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty
- vjíždět na plochu na kolech či motocyklech
- užívat hřiště k jiným účelům než určeným
Provozní doba:
květen÷září
pondělí – neděle:
9.00 - 21.00 hodin
říjen÷duben
pondělí – neděle:
10.00 - 16.00 hodin
CENÍK: běžný provoz
1 hodina
50,-Kč
běžný provoz
2 hodiny
80,-Kč
permanentka
10 vstupů
à
1 hodině
450,-Kč
permanentka
10 vstupů
à
2 hodinách
720,-Kč
Sokol
10 vstupů
à
1 hodině
300,-Kč
Sokol
10 vstupů
à
2 hodinách
500,-Kč
V případě organizování celodenních turnajů a jiných sportovních akcí bude pronájem řešen
individuálně.
V případě sněhové pokrývky nebude hřiště provozováno.
V dopoledních hodinách (Po + St + Pá) je hřiště rezervováno pro MŠ od 9.30 - 11.00 hod.
Rezervace:
správce:
pan Vladimír Láník
OÚ:
tel.: 567 219 435

ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.12. 2006.
Zastupitelstvo obce:

♣

POKYNY PRO PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ
UMĚLÉHO TRÁVNÍKU S KŘEMIČITÝM VSYPEM

♣

Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává Obecní úřad Bítovčice, Bítovčice 124, okres
Jihlava, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 567 219 435, www. bitovcice.cz ,
obec.bitovcice@volny.cz.
Na základě zákona č.46/2000 Sb. zapsán do evidence periodického tisku u MK ČR pod číslem
E 17272. Vychází čtyřikrát do roka. Náklad 150 ks.
Neprodejný výtisk. Toto 1. číslo vyšlo v únoru 2007. Uzávěrka 31. 1. 2007. Odpovědná osoba
Tamara Eliášová. Příspěvky přijímá Obecní úřad.
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