Zápis
15.zasedání zastupitelstva obce Bítouchov
ze dne 7.6.2021
Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

MvDr. Ladislav Kilián

Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu:

David Gűttl, Ing. Petr Badalec

Program jednání
1. Zahájení
2. Zpráva hospodáře
3. Schválení závěrečného účtu
4. Schválení účetní závěrky
5. Záměr prodeje pozemků – Dolánky, Bítouchov
6. Schválení uzavření sml. na zhotovitele projekt. dok. LOKALITA SEVER
7. Schválení uzavření sml. na zhotovitele přístřešku u OÚ
8. Schválení žádosti o dotaci na přístřešek u OÚ
9. Seznámení s provedenými rozpočtovými opatřeními
10. Informace k podnětu vytékání odpadní vody v obci Bítouchov
11. Projekty na obcích
12. Diskuze
13. Závěr

ZAHÁJENÍ
Zasedání Zastupitelstva obce Bítouchov bylo zahájeno v 18.00 hod starostou obce.

Projednávané body
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovatele: David Gűttl a Ing. Petr Badalec a zapisovatele: Jana
Králová. K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

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

Schválení programu:
Zahájení
Zpráva hospodáře
Schválení závěrečného účtu
Schválení účetní závěrky
Záměr prodeje pozemků – Dolánky, Bítouchov
Schválení uzavření sml. na zhotovitele projekt. dok. LOKALITA SEVER
Schválení uzavření sml. na zhotovitele přístřešku u OÚ
Schválení žádosti o dotaci na přístřešek u OÚ
Seznámení s provedenými rozpočtovými opatřeními
Projekty na obcích
Diskuze
Závěr
Výsledek hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

Zpráva hospodáře
P. Hradiská – hospodářka obce seznámila přítomné se stavem finančních prostředků na
bankovních účtech a čerpáním rozpočtu obce dle položek (viz příloha).

Závěrečný účet obce
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 2020 a to bez výhrad.
PRO : 5

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Bítouchov za rok 2020 spolu se zprávou o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 s vyjádřením „bez výhrad“.

Účetní závěra obce za rok 2020
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvo obce povinno schvalovat řádnou účetní
závěrku sestavenou k rozvahovému dni a to k 31.12.2020. Starosta navrhnul schválit účetní
uzávěrku obce Bítouchov za rok 2020.
PRO : 5

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Bítouchov za rok 2020.

Záměr prodeje pozemku č. 393/5 a 393
Pan starosta předložil žádost na odkup částí pozemků 393/5 a 393/8 v k.ú Bítouchov – Dolánky.
Pozemek č. 393/5 je veden jako travnatá plocha a má rozlohu 800 m2 a pozemek č. 393/8 je
veden jako ostatní plocha o rozloze 750 m2 . Pozemek č. 393 je v současné době pronajímán.

Zastupitelů byl předložen návrh na záměr prodej pouze pozemku č. 393/5 a u pozemku 393/8
bude nadále pronajímán.
PRO : 5

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 393/5 o výměře cca 800m2
v k.ú Bítouchov (v obci Dolánky).

Záměr prodeje pozemku č. 104/8
Pan starosta předložil žádost na odkupu části pozemků 104/8 v k.ú. Bítouchov o rozloze cca
223 m2 (dnes tato část pozemku v pronájmu).
PRO : 4

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 1

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku č 104/8 v k.ú. Bítouchov o
rozloze cca 223 m2.

Schválení uzavření smlouvy na zhotovitele projekt. dokumentace LOKALITA SEVER
17.3.2021 byla rozeslána poptávka na vypracování projektové dokumentace LOKALITA SEVER
(jedná se o zasíťování pozemků, včetně VO, odvodu dešťové vody, místní komunikace,
chodníku pro pěší). Bylo poptáno 8 firem. Obec obdržela dvě nabídky a to od firmy CR
PROJEKT a firmy Ing. Arch. Petr Brzobohatý, následně byly tyto firmy obeslány ohledně
doplnění/upřesnění jejich nabídek. Následně obec obdržela dvě technicky vyhovující nabídky a
to od firmy CR PROJEKT v hodnotě 429.308,00 Kč včetně DPH a nabídku od firmy Ing. Arch.
Petr Brzobohatý v hodnotě 325.500,- Kč včetně DPH. Starosta navrhnul uzavřít smlouvu o dílo
s firmou Ing. Arch. Petr Brzobohatý za cenu dle nabídky za 325.500,- Kč včetně DPH.
PRO : 5

PROTI : 0

ZDRŽELI SE : 0

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo/objednávku s Ing. Arch. Petrem
Brzobohatým na vypracování projektové dokumentace – LOKALITA SEVER V obci Bítouchov a
to v hodnotě díla 325.500,- Kč včetně DPH.

Schválení uzavření smlouvy na zhotovitele přístřešku u OU
Na základě projektové dokumentace bylo dne 18.5.2021 byla provedena poptávka na realizaci
přístřešku na obecní a zahradní techniku na ploše u OÚ. Poptávka byla provedena
prostřednictvím portálu vhodné uveřejnění. Do výběrové řízení se takto mohl přihlásit
kdokoliv. Nabídky bylo možné podávat do 03.06.2021 do 17:30. Následně výběrová komise
této zakázky konstatuje že: obec obdržela čtyři nabídky a to od firmy MÜNNICH s.r.o., PASITTZ
LOGISTICK PARK s.r.o., ONERO s.r.o., FKM s.r.o.. Všechny nabídky splnily zadávací podmínky.
Výběrová komise vybrala dodavatele s nejvyšším počtem bodů a zároveň nejnižší cenou
v hodnotě 1.001.814,95 Kč s DPH. Starosta navrhnul uzavřít smlouvu o dílo s firmou MÜNNICH
s.r.o. za cenu dle nabídky 1.001.814,95 Kč s DPH.
PRO : 5 PROTI : 0
ZDRŽELI SE : 0
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo firmou MÜNNICH s.r.o. na vybudování
přístřešku u OÚ v celkové hodnotě díla 1.011.814,- Kč včetně DPH.

Schválení žádosti o dotaci na přístřešek u OÚ
V letošním roce se opět otevřela možnost o čerpání dotací ze Středočeského kraje. Dotaci na
realizaci přístřešku u OÚ je možné požádat a následně po schválení Středočeského kraje
čerpat z programu 2021-2024 z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova 2021.
Navrhuji schválit žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova
2021 a to v hodnotě 1.000,- Kč krát počet obyvatel k 1.1.2021. Po schválení Středočeským
krajem navrhuji přijmout tuto dotaci z uvedeného fondu a v uvedené hodnotě.
PRO : 5 PROTI : 0
ZDRŽELI SE : 0
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci u Středočeského kraje z programu
obnovy venkova ve výši 1.000,- Kč krát počet obyvatel k 1.1.2021. Po schválení
Středočeským krajem schvaluje přijmout tuto dotaci z uvedeného fondu a v uvedené
hodnotě.

Seznámení s provedenými rozpočtovými opatřeními
6.4.2021 bylo provedeno rozpočtové opaření č.4 roku 2021
10.5.2021 bylo provedeno rozpočtové opatření č. 5 roku 2021
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 roku 2021.
Starosta obce předložil návrh na rozpočtové opatření č.6 dne 7.6.2021 (viz příloha) a
informoval zastupitele. Rozpočtové opatření obsahuje přesun 600 000,- Kč z § 3412 6121
budovy, haly, stavby na § 3412 6122 stroje přístroje, zařízení dle skutečného čerpání.
Starosta obce vyzval zastupitelé ke schválení rozpočtového opatření č.6 roku 2021
Výsledek hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 roku 2021.
Informace k podnětu vytékání odpadní vody v obci Bítouchov
Dne 12.5.2021 obdržela Obec Bítouchov, Odbor životního prostředí Mladá Boleslav a Česká
inspekce životního prostředí podnět od Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
Klenice Mladá Boleslav – dopis je přílohou tohoto zápisu. Dne 25.5.21 proběhla schůzka na
místě (pod Skálou) za účasti zástupce Obce Bítouchov, Odbor životního prostředí Mladá
Boleslav (Vodoprávní úřad) a Česká inspekce životního prostředí. Na místě bylo zjištěna
zapáchající odpadní voda. Tyto odpadní vody pravděpodobně jsou vypouštěny místními
občany do dešťové kanalizace. Vodoprávní úřad Mladá Boleslav stanovil povinnost, aby občani
obce Bítouchov předložili doklad/doklady o likvidaci odpadních vod a to od 1.1.2021. Tyto
doklady jsou povinni občané uchovávat od začátku tohoto roku. Tyto doklady musí občané
předložit do 30.9.2021 na obecní úřad v Bítouchově. V případě povolených čistíren odpadních
vod, předloží doklad o zaslání revize zařízení domácí čističky na Vodoprávní úřad. Bližší
informace budou občanům v této záležitosti ještě poskytnuty.
Obec dále se začne pracovat na konceptech (možných variantách) likvidace odpadní vody
v obci Bítouchov.

Pan starosta a zastupitelé informovali přítomné o probíhajících projektech:
- V obci Bítouchov bylo dokončeno workoutové a dětské hřiště. Na jeho pořízení byla
čerpána dotace.
- Ve středu obce Bítouchov byl umístěn informativní měřič rychlosti
- V obci Bítouchov proběhla výměna autobusových zastávek
- Obec podala žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro zásahovou
jednotku obce.
- Stavební povolení na vodovod v obci Dolánky se v současné době pozdrželo z důvodu
nevyřízeného dědického řízení jednoho z účastníků.
- V následujících týdnech budou probíhat opravy cest v Bítouchově, Dolánkách a Dalešicích
- Policie ČR byla požádána o kontrolu dopravy v obci Bítouchov a Dolánky (jedná se zejména
o kontrolu projíždějících vozidel překračující povolenou délku). Dle informací od policie ČR
bylo uděleno několik pokut a řešil se i jeden přestupek.
- Realizace II. Etapa VO v obci Bítouchov bylo dokončena a převzato
- III. Etapa VO v obcí Bítouchov je v projektové fázi (realizace od obecního úřadu až
k místnímu pohostinství) – projekt byl k nahlédnutí včetně rozmístění světlených bodů.
- V roce 2022 – 2023 se v obci Bítouchov plánuje vybudování chodníku od obecního úřadu
až pomníku k pomníku v obci Bítouchov. Vše záleží na přeložce el. vedení firmou ČEZ.

Diskuze
V rámci bodu programu diskuze informoval pan místostarosta o nutnosti změny systému
plateb za svoz a likvidaci komunálního odpadu od 1. 1. 2021. Došlo k legislativní změně a ta již
neumožňuje výběr poplatku na nemovitost, ale pouze na osobu. Zastupitele v současné době
řeší výši poplatku a četnosti svozu komunálního odpadu. Občané boudou včas o změnách
informováni.
Zastupitel obce p. Badalec informoval o připravovaných akcích:
-

14.8.2021 letní slavnost o obci Bítouchov
21.8.2021 letní kino (pořádají hasiči)
na konci srpna dětský den (loučení s prázdninami)
11.11.2021 uctění památky padlých u pomníku v obci Bítouchov
17.12.2021 vánoční večírek pro seniory
1.1.2022 ohňostroj
možnost v září a listopadu návštěvy divadla
v prosinci možnost vánočních trhů v Drážďanech

Přítomní občané byli také informováni o stížnosti občanů, bydlících v bytových domech v obci
Bítouchov na nepřípustné chování občana, pobývajícího v příbytku sousedícím s bytovými
domy. Zastupitelé s dotyčným občanem budu vést jednání.
Dále byli přítomný občané informování ohledně uzavírky komunikace u mlýna na Malé Běle a
to od 1.7.2021 do 30.09.2021. Uzavírku je možné objíždět přes obec Zvířetice. Autobusová
doprava též bude odkloněna přes obec Zvířetice.

Občané vznesli několik požadavků:
-

Připomínka na dopravu v obci Dolánky, nákladní automobily zajíždí do obce Dolánky
(údolí) a dochází k poničení majetku občanů, prověřit možnost umístění dopravního
značení slepá ulice a max. rozměry vozidel.
Prověřit možnost snížení rychlosti na 30 km/h ještě před informativním měřičem v obci
Bítouchov.
Projednat oplocení dětského hřiště v obci Bítouchov a prověřit drobné závady na
herních prvcích.

Zapsala:

Králová Jana

Ověřili:

David Gűttl
Ing. Petr Badalec

Ing. Radek Vlček
starosta obce Bítouchov

