Zápis
17. zasedání zastupitelstva obce Bítouchov
ze dne 8.11.2021
Přítomní zastupitelé:

Tomáš Holda, Ing. Radek Vlček, Ing. Petr Badalec
MVDr. Ladislav Kilián, David Gűttl

Omluveni:

Stanislava Bechyňová

Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu:

David Gűttl, Ing. Petr Badalec

Program jednání
1) Zpráva hospodáře
2) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022–2024
3) Schválení vyhlášky o místním poplatku – odpadové hospodářství
4) Seznámení a schválení – rozpočtové opatření
5) Schválení záměru o narovnání hranic pozemků – žádost manželé Vinšovi
6) Projekty na obci
7) Diskuze
8) 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, 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: David Gűttl, Ing. Petr Badalec zápisu: a zapisovatele:
Jana Králová.
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Schválení programu:
Zpráva hospodáře
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022–2024
Schválení vyhlášky o místním poplatku – odpadové hospodářství
Seznámení a schválení – rozpočtové opatření
Schválení záměru o narovnání hranic pozemků – žádost manželé Vinšovi
Projekty na obci
Diskuze
Závěr
Výsledek hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Zpráva hospodáře
Hospodářka obce paní Hradiská seznámila přítomné se stavem finančních prostředků na
bankovních účtech a čerpáním rozpočtu obce dle položek bylo během jednání k dispozici
k nahlédnutí (viz příloha).
Schválení střednědobého výhledu na roky 2022–2024
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2022-2024. Ve střednědobém výhledu není zatím zohledněna dotace na přístřešek u Obecního
úřadu za cca 400 tis. Kč a dotace na nový zásahový vůz jednotky sboru hasičů ve výši 750 tis.
Kč (dotace jsou před schváleny). Dále střednědobý výhled počítá s výdaji neinvestičními a
investičními viz. příloha. Střednědobý výhled počítá se schodkem v jednotlivých letech, který
bude kryt z vytvořené finanční rezervy z minulých let.
Výsledek hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled na roky 2022–2024.
Schválení vyhlášky č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Na základě legislativní změny musí zastupitelé schválit novou Vyhlášku o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Základní změna nastává v tom, že poplatek bude
vybírán na osobu trvale hlášenou v obci, a to ve výši 600,- Kč a pokud není v nemovitosti
hlášena žádná osoba, tak ve výše jednoho poplatku 600,- Kč na nemovitost. Svoz odpadu bude
probíhat pouze ve čtrnáctidenním cyklu. Dále pan starosta informoval o tom, že probíhá
příprava vyhlášky o nakládání s odpady, která by měla být schválena v průběhu prosince 2021.
Výsledek hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
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Rozpočtová opatření č. 9 a 10
08.09.2021 bylo provedeno rozpočtové opaření č.9 roku 2021.
04.10.2021 bylo provedeno rozpočtové opaření č.10 roku 2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 a 10 roku 2021.
Rozpočtové opatření č.11
Z důvodu převýšení schválených pravomocí starosty je nutné, aby zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření č.11. Jedná se přesun 400 tis. Kč z § 2310 investice vodovod Dolánky na
§ 6171 na investiční akci přístřešek u obecního Úřadu, kde bylo rozpočtována méně financí
(dotace bude přidělena až příští rok).
Dále pan starosta podal informace o tom, že Obec Bítouchov má v současné době cca 2,584
mil. Kč investováno do investičních fondů u komerční banky. Celkem se jedná o čtyři fondy. Dva
fondy již nejsou výdělečné, a proto navrhuje finance 373.000, - Kč fondu „KB privátní správa
aktiv 1“ a finance 1.400.000, - Kč fondu „Amundi CR Krátkodobý“ přesunout do fondu „Amundi
Fund Solitions – Balanced“.
Co se týče běžného a spořícího účtu má obec přibližně 10 mil. Kč, při inflaci 6% tratí finance
hodnotu 600 tis. Kč za rok. Z tohoto důvodu bylo navrhnuto přesunout 5 mil. Kč ze spořícího
účtu na běžný účet a následně 5 mil. Kč z běžného účtu do investičních fondů (2,5 mil. Kč do
fondu „KBI Water fund“ a 2,5 mil. Kč do „CPR Global Silver Age“).
Výsledek hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.11 roku 2021.
Schválení záměru o narovnání hranic pozemků – žádost manželé Vinšovi
Dne 13.9.2021 manželé Vinšovi požádali o směnu pozemků v obci Dalešice. Důvodem je
narovnání hranic pozemků se skutečností a katastrem. Jedná se o pozemky p.č. 133/1, 133/2,
133/3 v majetku manželů Vinšových a pozemku p.č.134/4 v majetku obce Bítouchov (vše v k.ú.
Dalešice u Bakova nad Jizerou). Rozdíl ploch pozemků prodej/koupě je cca 70 m2, které by obec
Bítouchov prodala. Směnu pozemků a prodej cca 70 m2 je nutné podmínit zaplacením
veškerých vedlejších výdajů (zpracování geometrického plánu – pokud si nezpracuje žadatel na
svoje náklady, znalecký posudek, poplatek za vklad na katastr) a uhrazení samotné ceny
prodávaného pozemku.
Výsledek hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků a prodeje části 70 m2 pozemku 134/4
v k.ú. Dalešice u Bakova nad Jizerou v majetku obce Bítouchov.
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Informace o projektech na obci:
Pan starosta informoval přítomné o probíhajících projektech:
- Projekt lokalita Sever probíhají přípravné práce na zasíťování a projektování
komunikace a chodníku.
- V současné době probíhá realizuje vybudování přístřešku u obecního úřadu na
zahradní techniku a sklad na nářadí. Dokončení je plánováno do 15.12.2021.
- Dle dostupných informací by měla firma Škoda Auto vypsat dotaci na dopravní
bezpečnost v obcích z které bychom chtěli realizovat pořízení měřiče rychlosti v obci
Dolánky a v obci Dalešice nové dopravní zrcadlo (vetší velikosti a které se nemlží).
- Proběhla komunikace s hejtmankou Středočeského kraje ohledně zlepšení
telekomunikačního pokrytí v obcích.
- Obci byla před schválena dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro
zásahovou jednotku hasičů obce a to 400 tis. Kč z ministerstva vnitra a 350 tis. Kč ze
Středočeského kraje.
- Vybudování skladu na nářadí za knihovnou v obci Dalešice – bylo vydáno stavební
povolení, v nejbližší době proběhne poptávkové řízení.
- Odkup pozemků v obci Dalešice (sklad bioodpadu a část hřiště) – je vypracován
geometrický plán na oddělení pozemků, je k dispozici znalecky odhad tržní hodnoty
kupovaných nemovitostí. Dále byl zadal požadavek na zpracování posudku na
stanovení ceny zpětného nájmu za 10 let za neoprávněného užívání pozemku.
Diskuze
V rámci programu diskuze se projednalo:
-

Noví nájemci pohostinství v Bítouchově mají otevřen čtvrtek až neděle a vše funguje
bez výhrad.
Obec Bítouchov má vypsané výběrové řízení na pracovníka obce (údržba obce
Bítouchov, Dalešice a Dolánky). Vypsáno již podruhé.
Je možnost pořídit pro občany aplikaci, která by upozorňovala na aktuality na
webových stránkách obce – je nutné zjistit, zda by byl zájem
Přítomné občané se stěžují na nedodržování 30 km/h projíždějících vozidel od
pohostinství až na konec obce směr Čistá. Policie probíhá pouze namátkové měření
na požádání. Obecní úřad prověří, zda není možné provádět měření někým za úplatu.
Dne 27.11. proběhne v obci Bítouchov rozsvícení vánočního stromku s doprovodným
programem.

Zapsala:

Králová Jana

Ověřili:

David Gűttl

Ing. Petr Badalec

Ing. Radek Vlček
starosta obce Bítouchov
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