Zápis
10. zasedání zastupitelstva obce Bítouchov
ze dne 22.6.2020
Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu:

David Gűttl, Ing. Petr Badalec

Program jednání
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Zpráva hospodáře
Volba místostarosty
Kontrolní a finanční výbor obce Bítouchov
Závěrečný účet obce Bítouchov
Účetní závěrka obce Bítouchov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bítouchov za rok 2019
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Informace o rozpočtových opatření obce
Pravomoc starosty obce k provádění rozpočtových opatření
Informace o spojovací komunikaci v obci Dalešice
Diskuze
ZAHÁJENÍ
Zasedání Zastupitelstva obce Bítouchov bylo zahájeno v 18.00 hod místostarostou obce.

Projednávané body
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele: David Gűttl, Ing. Petr Badalec a zapisovatele:
Jana Králová. K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování:
PRO: 6

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu: David Gűttl, Ing. Petr Badalec a zapisovatele:
Jana Králová.

Schválení programu:
Zpráva hospodáře
Volba místostarosty
Kontrolní a finanční výbor obce Bítouchov
Závěrečný účet obce Bítouchov
Účetní závěrka obce Bítouchov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bítouchov za rok 2019
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Informace o rozpočtových opatření obce
Pravomoc starosty obce k provádění rozpočtových opatření
Informace o spojovací komunikaci v obci Dalešice
Diskuze
Výsledek hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

Zpráva hospodáře
Paní hospodářka seznámila přítomné se stavem finančních prostředků na bankovních účtech a
čerpáním rozpočtu obce dle položek.
Viz. příloha
Volba místostarosty obce
Na neuvolněnou funkci místostarosty obce byl navržen Tomáš Holda.
Výsledek hlasování:
PRO: 4

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 2

Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci místostarosty obce Tomáše Holdu.

Odměna místostarosty obce
Odměna za výkon místostarosty obce byla navržena v částce 22.134,- Kč měsíčně s platností
od 22.6.2020.
PRO : 6

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce místostarosty obce 22.134,- Kč
měsíčně a to ode dne 22.6.2020.

Kontrolní a finanční výbor

Z důvodu volby nového místostarosty byla navrženy volby nového člena kontrolního a
finančního výboru obce a to takto:
Finanční výbor
Jako nový člen finančního výboru byl navržen Ing. Petr Badalec . Odměna za výkon funkce
člena výboru byla stanovena na 2049,- Kč s platností od 22.6.2020.
PRO : 5

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 1

Zastupitelstvo obce volí člena finančního výboru Ing. Petra Badalce a schvaluje odměnu za
funkci člena finančního výboru 2.049,- Kč měsíčně s platností od 22.6.2020.
Kontrolní výbor
Jako nový člen kontrolního výboru byla navržena Stanislava Bechyňová. Odměna za výkon
funkce člena výboru byla stanovena na 2.049,- Kč s platností od 22.6.2020.
PRO : 5

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 1

Zastupitelstvo obce volí člena kontrolního výboru Stanislavu Bechyňovou a schvaluje
odměnu za funkci člena kontrolního výboru 2.049,- Kč měsíčně s platností od 22.6.2020.

Závěrečný účet obce Bítouchov za rok 2019
Závěrečný účet obce je sestavován podle §17 zákona č. 250/2020 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Starosta navrhnul schválit
závěrečný účet obce Bítouchov za rok 2019 a to bez výhrad.
PRO : 6

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Bítouchov za rok 2019 a to bez výhrad.

Účetní závěrka obce za rok 2019
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvo obce povinno schvalovat řádnou účetní
závěrku sestavenou k rozvahovému dni a to k 31.12.2019. Starosta navrhnul schválit účetní
uzávěrku obce Bítouchov za rok 2019.
PRO : 6

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Bítouchov za rok 2019.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Tato zpráva byla vypracována na základě provedeného auditu dne 26.5.2020. Na základě této
zprávy je nutné přijmout nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků. Starosta
navrhnul schválit nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
z auditu ze dne 26.5.2020.
PRO : 6

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce přijalo nápravná opatření vycházející ze zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019

Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
V únoru letošního roku obec Bítouchov požádala o dotaci na projektové práce vodovodní řad
v obci Dolánky z programu 2017-2020 z rozpočtu středočeského kraje z Fondu obnovy
venkova 2020. Dne 20.4.2020 zastupitelstvo Středočeského kraje projednalo a schválilo
poskytnutí dotace, usnesením č.009-23/2020/ZK a to ve výši 366.000,- Kč. Pro uzavření
smlouvy je nutné schválit přijetí dotace. Starosta navrhnul přijmout dotaci z uvedeného
programu z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřít smlouvu na poskytnutí této dotace.
PRO : 6

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 366.000,- Kč z rozpočtu středočeského
kraje z Fondu obnovy venkova 2020 a dále pověřuje starostu uzavřením smlouvy na
poskytnutí dotace.

Seznámení s rozpočtovými opatřeními
Starosta seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovými opatřeními, které bylo nutné provést
do 22.6.2020. Jedná se o 3 rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření provedená k datu 22.6.2020.

Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření
Návrh zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření do 200 tisíc Kč. mezi paragrafy a
200 tisíc Kč. v rámci paragrafu na jedno rozpočtové opatření s tím, že starosta bude
informovat zastupitele na nebližším jednání zastupitelstva obce o provedených rozpočtových
opatření.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce Bítouchov k prováděný rozpočtových opatření
a to do 200 tisíc Kč. mezi paragrafy a 200 tisíc Kč. v rámci paragrafu na jedno rozpočtové
opatření s tím, že starosta bude informovat zastupitele na nebližším jednání zastupitelstva
obce o provedených rozpočtových opatření.

Spojovací komunikace v obci Dalešice
Ke konci roku 2019 a začátkem roku 2020 proběhlo předběžné obeslání jednotlivých
dotčených orgánu ohledně vybudování spojovací komunikace v Dalešicích u spodních
zahrádek. Dne 24.2.2020 jsme obdrželi záporné stanovisko od SŽDC z odůvodněním, že
zabíráme stavbou (komunikací) trvale na pozemek dráhy a odvodnění komunikace ústí do
obvodu dráhy. Na základě tohoto vyjádření byl projekt komunikace změněn pouze na vedení
na pozemku obce. Znovu byl tento orgán SŽDC obeslán a dne 22.5.2020 jsme obdrželi nové
záporné stanovisko s dostatečným odůvodněním. Zastupiteli byla navržena možnost vedení
komunikace podél pozemků dráhy, ale je nutné vykoupit části soukromých pozemků a dále
předjednat tuto variantu s SŽDC.

Diskuze:
Zastupitelé obce informovali přítomné občany o:
-

-

Žádost paní Krejčové na odstranění náletových dřevin kolem jejího pozemku.
Obec poptala vypracování projektové dokumentace na vybudování chodníku v obci.
Bítouchov a to do obecního úřadu až k pomníku, nabídka od firmy CR PROJEKT není
finančně přijatelná, budou poptání další projektanti.
Již funguje rozesílání informačních SMS a občané se mohou i nadále připojovat na
základě uděleného souhlasu, bližší informace na webu obce.
Občané obce Dalešice stojí o výsadbu stromové aleje u vodojemu v Dalešicích. Na
tuto výsadbu se obec pokusí získat dotaci.
V sobotu 27.6.2020 proběhne zájezd do Plzně a stále jsou volná místa.
Obec Bítouchov zajistila pro občany lístky do divadla, a to v září 2020 na představení
Cesta kolem světa za 80 dní.

Občané vznesli několik připomínek/dotazů:
-

-

-

-

Zapsala:

Zda byl konzultován s firmou Arriva přesun autobusové zastávky v obci Dolánky
z důvodu uzavírky na Malé Bělé. Ano, byl konzultován, není možné přesunout
zastávku, a to z důvodu nemožnosti otočení autobusu a s cestujícími couvat autobus
nemůže.
Jakým způsobem bude financováno vybudování vodovodního řádu v obci Dolánky.
Starosta obce informoval, že se obec bude snažit získat dotaci a o bankovním úvěru
v tuhle chvíli neuvažuje.
Informace ohledně chybějících poklopů dešťovky od kapličky na konec vesnice v obci
Bítouchov. Poklopy budou doplněny, aby nedošlo k úrazům občanů.
Dotaz na řešení dopravní situace u zmrzliny v Bítouchově. Byla podána žádost o dotaci
na umístění radarů měření rychlosti.
V jaké fázi je vybudování dětského hřiště v obci Bítouchov. Obec nemá ještě
k dispozici vyhodnocení žádosti o dotace. Vyhodnocení byla přislíbeno na konci
měsíce června 2020.
Dotaz na umísťování a likvidaci biodpadu. Změny na umísťování a likvidaci neplánují.
V Dalešicích je nutné řešit umístění biodpadu na soukromém pozemku.

Králová Jana

Ověřili:
David Gűttl

Ing. Petr Badalec

Ing. Radek Vlček
starosta obce Bítouchov

