Zápis
6. zasedání zastupitelstva obce Bítouchov
ze dne 04.11.2019
Přítomní zastupitelé:
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Vlastimil Michalec, Ing. Petr Badalec, Tomáš Holda,
MvDr. Ladislav Kilián, Ing. Radek Vlček , David Gűttl , Stanislava Bechyňová

Tomáš Holda, David Gűttl

Program jednání
Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Zpráva hospodáře
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2022
SoD - oprava vodní nádrže Bítouchov - firma Vampo Servis s.r.o.
SoD - vypracování PD vodovod Dolánky - firma Fiala Projekt
Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření
Informace k územnímu plánu
Schválení vrácení části odměn zastupitelům obce Bítouchov
Informace o stavebních akcích
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: Tomáš Holda a David Gűttl, zapisovatele a to:
Jana Králová. K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování:
PRO : 7

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obec určuje ověřovatele zápisu: Tomáš Holda a Ing. Petr Badalec,
zapisovatele: Jana Králová.
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Schválení programu:
- Zpráva hospodáře
- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2022
- SoD - oprava vodní nádrže Bítouchov - firma Vampo Servis s.r.o.
- SoD - vypracování PD vodovod Dolánky - firma Fiala Projekt
- Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření
- Informace k územnímu plánu
- Schválení vrácení části odměn zastupitelům obce Bítouchov
- Informace o rozpracovaných projektech
- 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.
Viz. příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022
Pan místostarosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2020 -2022 - viz. příloha
Výsledek hlasování:
PRO : 7

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obec schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2022.

Schválení uzavření smlouvy o dílo – firma Vampo servis s.r.o.
Pan starosta informoval o havarijním stavu vodní nádrže v obci Bítouchov. Z důvodů rizika
dalšího zřícení stěn, následného poničení obecní silnice a vodovodu byla oslovena a následně
vybrána bez výběrového řízení firma Vampo servis s.r.o. , která opravu provede za 299.546,Kč. Realizace proběhne v průběhu prosince 2019. Pozn.: pokud by na tyto práce provádělo
výběrové řízení, práce by se nestihly zrealizovat v letošním roce a to by znamenalo velké riziko
vícenákladů na opravu přilehlé komunikace a vodovodu.
Výsledek hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obec schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na opravu havarijního stavu vodní
nádrže v obci Bítouchov s firmou Vampo servis s.r.o. a to bez výběrového řízení.

2

Schválení uzavření smlouvy o dílo – firma Fiala Projekty
Pan místostarosta informoval o průběhu výběrového řízení na dodavatele projektové
dokumentace pro stavbu vodovodu v obci Dolánky. Celkem bylo doručeno 7 nabídek, všechny
doručené nabídky byly vyhovující. Na základě hodnotícího kritéria (nabídková cena) byla
vybrána firma Fiala Projekty. Předmět smlouvy o dílo dodá za 629.200,- Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obec schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové
dokumentace pro stavbu vodovodu v obci Dolánky s firmou Fiala Projekty s.r.o.

Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce Bítouchov k prováděný rozpočtových opatření a
to do výše 200 000,Výsledek hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce Bítouchov k prováděný rozpočtových opatření
a to do výše 200 000,- Kč

Informace k pořizování územního plánu obce Bítouchov
Pan místostarosta informoval o vyhodnocení opakovaného projednávání územního plánu pro
obec Bítouchov, Dolánky a Dalešice. V rámci tohoto projednávání byly ze strany občanů obce
Dolánky vzneseny námitky a připomínky. Z časových a finančních důvodů, pozdního vznesení
těchto námitek se zastupitelé obce rozhodli k těmto námitkám/připomínkám nepřihlížet a
pokračovat v pořízení územního plánu v původním znění. Zastupitelé však občanům obce
Dolánky slíbili podporu a pomoc v rámci jednotlivých stavebních řízení, kde je obec Bítouchov
účastníkem.

Neoprávnění poskytnutí odměn
Z důvodů pozdního schválení poskytnutí odměn předsedovi a členům výborů musí dojít
k vrácení poměrné části těchto odměn. Narovnání na skutečný stav proběhne v období
1.6.2019 -31.12.2019 a to na základě splátkového kalendáře.
Výsledek hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení části neoprávněně vyplacených odměn.
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Informace o rozpracovaných projektech
Pan místostarosta informoval a několika rozpracovaných projektech:
-

Spojovací komunikace v obci Dalešice - vyhotovení projektu bude dokončeno do roku
2019 a následně se musí s výstavbou počkat do schválení územního plánu
Přestavba místního pohostinství v obci Bítouchov je z větší části hotova. V současné
době chybí dodělat topení. Výzva na pronájem stále běží.
V obci Bítouchov probíhá I.etapa výměny svítidel veřejného osvětlení a to v části od
obecního úřadu k místnímu pohostinství

Informace o kulturních akcích
Ing. Petr Badalec informoval o kulturních a společenských akcích v obci Bítouchov:
-

Zájezd do městského divadla v Mladá Boleslavi
30.11.2019 rozsvícení vánočního stromečku v Bítouchově
13.12.2019 vánoční posezení pro seniory
Zájezd na vánoční trhy do Drážďan

MvDr. Ladislav Kilián informoval o kulturních a společenských akcích v obci Dalešice
-

23.11.2019 posvícení v Dalešicích
30.11.2019 rozsvícení vánočního stromečku

Pan starosta informoval přítomné, že knihovna v obci Dalešice získala ocenění v rámci
Středočeského kraje. Toto ocenění se také týkalo knihovnice paní Hašlarové, které pan starosta
poděkoval za práci pro obec.

Diskuse
Přítomní občané vznesli několik požadavků na zastupitelstvo obce:
-

-

-

-

Občané obce Dalešice upozornili na nevyhovující stav komínu v místní hasičárně, nutná
výstavba (montáž) nového komína vedeného vně hasičárny.
Byly vzneseny otázky ohledně výstavby vodovodu v obci Dalešice – ze strany zastupitelů
bylo upřesněno, že celý projekt (akce) se v současné době provádí až k územnímu a
stavebnímu povolení.
Z důvodů špatného stavu rybníka v Bítouchově navrhli občané dát zákaz vjezdu
nákladním automobilům v části sesuté hráze. Tím zamezit dalším sesuvům a
následnému poškození komunikace a vodovodu.
Na otázku ohledně prodeje parcel na pravé straně směrem k místní vodárně
v Bítouchově a následné výstavby rodinných domů, bylo upřesněno, že prodej
neproběhne dřív než dojde k zasíťování pozemků. Prodej pozemků bude v roce 2022.
Občané také byli informováni o tom, že v obcích jsou umístěny sběrné nádoby na jedlý
olej. V Bítouchově je nádoba umístěna u pohostinství.
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Zapsala:

Králová Jana

Ověřili:

Tomáš Holda
David Gűttl
Mgr. Vlastimil Michalec
starosta obce Bítouchov
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