Zápis
2. zasedání zastupitelstva obce Bítouchov
ze dne 17.12.2018
Mgr. Vlastmil Michalec, Oleg Dohalský, Ing. Petr Badalec, MVDr. Ladislav
Kilián, Tomáš Holda, David Gűttl, Ing. Radek Vlček

Přítomní zastupitelé:
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu:

David Gűttl , Ing. Petr Badalec

Program jednání
Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Zpráva hospodáře
Střednědobý výhled obce
Rozpočet obce na rok 2019
Zřízení kulturního a majetkového výboru
Stanovení osoby pro zastupování obce ve věci ÚP
Zvolení a jmenování velitele JSDH
Zvýšení hodinové odměny pro práce konané na dohodu
Rozpočtové opatření
Diskuze

Projednávané body
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Bítouchov bylo zahájeno v 18.00 hod starostou obce.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu a to: Davida Gűttla a Ing. Petr Badalec
zapisovatele a to: Jana Králová. K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování :
PRO : 5

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 2

Zastupitelstvo obec určuje ověřovatele zápisu: David Gűttl a Ing. Petr Badalec a zapisovatel:
Králová Jana.

Schválení programu :
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu:
-

zpráva hospodáře
střednědobý výhled obce
rozpočet obce na rok 2019
zřízení kulturního a majetkového výboru
stanovení zástupce obce pro jednání s pořizovatel ÚP obce Bítouchov
zvolení velitele JSDH
zvýšení hodinové sazby pro odměny
rozpočtové opatření
diskuze

Výsledek hlasování:
PRO : 7

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obec schvaluje program.

Zpráva hospodáře
Paní hospodářka seznámila přítomné se stavem finančních prostředků na bankovních účtech
a čerpáním rozpočtu obce dle položek.

Střednědobý výhled obce na roky 2019-2021
Starosta shrnul návrh střednědobého výhledu obce Bítouchov na roky 2019-2021 dle příjmů
a výdajů.
viz. příloha
Výsledek hlasování:
PRO : 7

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obec schvaluje střednědobý výhled obce na roky 2019-2021.

Rozpočet obce na rok 2019
Starosta předložil návrh rozpočtu obce Bítouchov na rok 2019 a seznámil přítomné s jeho
podobou dle položkového členění. Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Viz. příloha
Výsledek hlasování:
PRO : 7

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obec schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2019.

Zřízení kulturního a majetkového výboru
Starosta navrhl aby zastupitelstvo zřídilo kulturní a majetkový výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování:
PRO : 7

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce Bítouchov zřizuje kulturní výbor a majetkový výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.

Volba předsedy a členů kulturního výboru:
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kulturního výboru Ing. Petra Badalce a členy Davida
Gűttla a Ladislava Kiliána. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování:
PRO : 5

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 2

Volba předsedy a členů majetkového výboru :
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy majetkové výboru Davida Gűttla a členy Olega
Dohalského a Ladislava Kiliána. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování:
PRO : 5

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 2

Stanovení zástupce obce pro jednání s pořizovatel ÚP obce Bítouchov
Starosta navrhl jako zástupce obce pro jednání s pořizovatelem územního plánu obce
Bítouchov Ing. Radka Vlčka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování
PRO : 6

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 1

Zastupitelstvo určuje člena zastupitelstva Ing. Radka Vlčka spolupracovat s pořizovatelem
změny č. 1 Územního plánu Bítouchov v rozsahu stanoveném stavebním zákonem.

Zvolení a jmenování velitele JSDH Bítouchov
Starosta navrhl jmenovat jako velitele JSDH Bítouchov Davida Gűttla. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování
PRO : 6

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 1

Zastupitelstvo schválilo jmenování Davida Gűttla jako velitele JSDH Bítouchov.

Zvýšení hodinové odměny pro práce konané na dohodu
Starosta navrhl zvýšení hodinové odměny pro práce konané pro obec na dohodu o provedení
práce popř. dohodu o pracovní činnost a to na 100,- kč / hod.
Výsledek hlasování
PRO : 7

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo schválilo zvýšení odměny na 100,- Kč / hod.

Rozpočtové opatření
Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č.9. Starosta navrhl převod části
finančních prostředků z daňových příjmů, které nabíhají nad rámec schváleného rozpočtu pro
rok 2018 a dále přesun finančních prostředků z par. 2212 Silnice – položka údržba na
dofinancování víceúčelového hřiště a to celkem o částku 363.143,47 Kč.
Výsledek hlasování
PRO : 7

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo schválilo pravomoc starostovi k poslednímu rozpočtovému opatření č.10.

Diskuse
Přítomní občané vznesli několik požadavků na zastupitelstvo obce:
-

Informace k vybudování určených míst na posypový materiál v obci Dalešice.
Podrobnější informace ke schválenému rozpočtu na rok 2018, zejména k plánovaným.
investicím a k rozpočtu pro hasičský sbor.
Zhodnotit jednosměrný provoz na silnici u novostaveb v obci Bítouchov.
Informace o záměru s budovou obce, kde se nachází místní pohostinství. Zda bude
zachován prostor pro služby občanům, nebo bude místní pohostinství rozšířeno.
Dotaz zda bude možné vznést připomínky k územnímu plánu obce Bítouchov.
Dotaz na čištění a údržby odtokových kanálu v obci Bítouchov.
Řešení autobusové dopravy v obci Dalešice.

-

Informace týkající s provozu budovaného víceúčelového hřiště.
Dotaz na úpravu cesty mezi pozemky 104/41 a 104/40
Dotaz na řešení veřejného plácku vedle pozemku 104/48
Informace, zda obec plánuje plošné očkování psů - neplánuje
Výstavba chodníků v obci Bítouchov a s tím spojená pokládka el. vedení do země.
Informace ohledně stavu hráze rybníka.
Stížnost na nevhodné umístění veřejného osvětlení v obci Dolánky.
Řešení dopravní situace v obci, zejména omezení průjezdu nákladních aut.
Dotaz na plánované aktivity v obci.
Poděkování zastupitelů za slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Popřání krásných vánočních svátků.

Zapsala:

Králová Jana

Ověřili:

David Gűttl
Ing. Petr Badalec

Mgr. Vlastimil Michalec
starosta obce Bítouchov

