Zápis
12.zasedání zastupitelstva obce Bítouchov
ze dne 9.11.2020
Přítomní zastupitelé:

Ing. Radek Vlček, Tomáš Holda, Stanislava Bechyňová, Ing. Petr Badalec

Omluveni:

MvDr. Ladislav Kilián, David Gűttl

Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu:

Stanislava Bechyňová, Ing. Petr Badalec

Program jednání
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Správa hospodáře
Schválení střednědobého výhledu
Schválen smlouvy s firmou ČEZ distribuce
Seznámení s provedenými RO
Schválení pravomocí starosty k provádění RO
Schválení dodatku ke SoD s firmou ELTRO Šťastný s.r.o.
Schválení dodatku ke SoD s firmou Projekty Fiala
Diskuze
ZAHÁJENÍ
Zasedání Zastupitelstva obce Bítouchov bylo zahájeno v 18.00 hod starostou obce.

Projednávané body
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele: Stanislava Bechyňová, Ing. Petr Badalec a zapisovatele:
Jana Králová. K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování:
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu: Stanislava Bechyňová, Ing. Petr Badalec a
zapisovatele: Jana Králová.

1

Schválení programu:
Správa hospodáře
Schválení střednědobého výhledu na roky 2021-2023
Schválen smlouvy s firmou ČEZ distribuce
Seznámení s provedenými RO
Schválení pravomocí starosty k provádění RO
Schválení dodatku ke SoD s firmou ELTRO Šťastný s.r.o.
Schválení dodatku ke SoD s firmou Projekty Fiala
Diskuze
Výsledek hlasování:
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Zpráva hospodáře
Paní hospodářka seznámila přítomné se stavem finančních prostředků na bankovních účtech.
Čerpáním rozpočtu obce dle položek bylo k dispozici k nahlédnutí (viz příloha).
Schválení střednědobého výhledu na roky
Pan starosta předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky v 2021-2023
(viz příloha).
Výsledek hlasování:
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023.
Smlouva s firmou ČEZ distribuce a.s.
Pan starosta předložil návrh na změnu uzavření smlouvy na dodávku el. energie s firmou ČEZ
distribuce a.s. Jedná se o změnu tarifu na tarif na C62D – tarif pro veřejné osvětlení v lokalitě
nová zástavba Bítouchov.
Výsledek hlasování:
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu na dodávku el. energie s firmou ČEZ
distribuce a.s. – změna tarifu na C62D.
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Seznámení s provedenými rozpočtovými opatřeními
Pan starosta seznámil přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č.7 ze dne 27.9.2020.
Toto opatření zahrnuje příjem dotace na volby do zastupitelstva středočeského kraje a přesun
financí obdržených z prodeje pozemku – viz web obce.
Dále starosta seznámil přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č.8 ze dne 1.10.2020
– detail viz web obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.7 ze dne 27.9.2020 a č.8 ze dne
1.10.2020.

Schválení pravomoci starostovi k provádění rozpočtových opatření
Tato pravomoc byla již schválena na jednání zastupitelstva 22.6.2020. Formulace pravomoci
nebyla správně definovaná. Nová formulace pravomoci je následující: „zastupitelstvo obce
zmocňuje starostu obce Bítouchov k provádění rozpočtových opatření v rámci výdajů, a to do
výše 200 tisíc Kč na jeden závazný ukazatel (paragraf), v rámci příjmů v neomezené výši.
Poslední rozpočtové opatření daného roku v neomezené výši“.
Výsledek hlasování:
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostovi k provádění rozpočtových opatření v
rámci výdajů, a to do výše 200 tisíc Kč na jeden závazný ukazatel (paragraf), v rámci příjmů
v neomezené výši. Poslední rozpočtové opatření daného roku v neomezené výši.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – firma ELTRO Šťastný s.r.o.
Firma Eltro Šťastný s.r.o. předložila žádost o prodloužení termínu realizace rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci Bítouchov – II. Etapa z důvodu nedostatečných zahraničních
pracovních dělníků. Termín realizace firma žádá posunut do 30.5.2021.
Výsledek hlasování:
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke SoD s firmou Eltro Šťastný s.r.o.
ohledně prodloužení termínu realizace do 30.5.2021.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – firma Projekty Fiala
Firma Projekty Fiala předložila žádost o prodloužení termínu dokončení projektové
dokumentace na výstavbu vodovodu v obci Dolánky. Důvodem je prodloužení jednotlivých
úkonů je zejména jednání s KUSK a s firmou VaK MB (korespondenční výbory místo osobního
jednání). Termín dokončení projekt. dokument. navrhuje firma žádá posunut do 30.6. 2021.
Výsledek hlasování:
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke SoD s firmou Projekty Fiala ohledně
prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace do 31.7.2021.
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Diskuze:
- Starosta obce informoval o záměru vybudovat chodník v části obce Bítouchov, a to od
obecního úřadu směrem k pomníku. V této záležitosti se však musí jednat s firmou ČEZ
o přeložení el. vedení. Přeložku firma ČEZ plánuje na roky 2023-2024.
- Starosta informoval ohledně provedeného podzimního svozu nebezpečného odpadu,
shromažďování nebezpečného odpadu na jaře 2021 + další svozy proběhnou na ploše
u OÚ ve vybrané časy. Dále informoval ohledně podzimního svozu velkoobjemového
odpadu. Volné ukládání odpadu nenutí ke třídění odpadu (v kontejnerech jsou
umísťovány – plasty, papír, kovy, biologický odpad, dřevěný odpad). Vše bylo doloženo
fotodokumentací, zastupitelstvo obce projedná změnu svozu tohoto odpadu. Dále zjistí
možnost umísťování odpadu do sběrného dvora v Bakově nad Jizerou.
- Občan Dalešic vznesl stížnost na nepořádek v autobusové čekárně v obci Dalešic. Dále
upozornil na to, že vzhledem k uzavřenému řešení zastávky, je zastávka využívána jako
veřejné WC. Ze strany obce bylo informována o záměru koupit do Dalešic novou
zastávku, která by byla více otevřená a sloužila by k vymezenému účelu. Nákup nových
zastávek se též plánuji do obce Bítouchov. Bude se žádat o dotaci.
- Občan Dolánek vznesl dotaz, z jakého důvodu byla zamítnuta jeho žádost o odkup
pozemku v obci Dolánky. Po podání vysvětlení ze strany obce bylo dohodnuto, aby byla
žádost dána znova a parametry žádosti byly upraveny dle zde dohodnutého.
- Zastupitel obce pan Badalec informoval občany o výstavbě stožáru firmou Net Online
za vodojemem směrem k obci Dolánky. Tento stožár o výšce 35 metrů má sloužit ke
zvýšení kvality internetového připojení v obci. V jednání jsou také mobilní operátoři.
Došlo by tak i ke zlepšené pokrytí obce mobilním signálem. Dále budeme informovat.
- Zástupce Mysliveckého spolku informoval přítomné o situaci ve vedení mysliveckého
spolku. Dále předložil žádost, zda by v rámci budov (prostor) v majetku obce Bítouchov
byly prostory pro umístění chladícího zařízení na ulovenou zvěř, která by mohla být
nabízena též našim občanům.
Dále bylo vzneseno:
- Dotaz ohledně legálního ukládání bioodpadu, obce nemá legální skládku bioodpadu,
odpad lze ukládat na dvou místech – za bývalou skládkou a v prostoru u lesa v nově
zástavbě směr na Zvířetice (toto místo bude přesunuto), plánuje se vybudování nové
skládky na ukládání bioodpadu
- Dne 28.11.2020 proběhne rozsvícení vánočního stromu v Bítouchově. Rozsvěcení se
bude řídit platnými opatřeními v souvislosti s epidemií Covid.
- V souvislosti se zasíťováním parcel v obci Bítouchov směrem ke Zvířeticím nejsou zatím
známy žádné přesné informace. Celá záležitost se bude teprve řešit.
- Pan Kincl z Bítouchova vznesl dotaz, jestli se plánuje budovat nějaké sítě přes vjezd
k jeho pozemku v majetku obce Bítouchov, z důvodu zpevnění této cesty. Dále požádal
o možnost odkupu této příjezdové cesty. Na odkup této části pozemku podá žádost.
Zapsala:

Králová Jana

Ověřili:

Stanislava Bechyňová
Ing. Petr Badalec
Ing. Radek Vlček
starosta obce Bítouchov
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