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A N O V, Vítanov 126, 539
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O 1 H I i n s ko

03 / 2009

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Vítanov konaného dne 17.8.2009
Zastupitelstvo Obce Vítanov :
A / Bere na vědomí:

1. Informaci o investičních akcích v roce 2009 .
2. Informaci o zajištění kanalizačních přípojek a měření stočného.
3. Informaci o tom, že k zápisu z veřejné schůze zastupitelstva dne 25.5.2009, který byl od tohoto
data k nahlédnutí na obecním úřadě, nebyly vzneseny žádné námitky.
4. Výsledek kontroly pěti investičních akcí s finančním podílem státu ( starý most, most u
Palečka, vodovod, odradonovací vodárna, centrum volného času a dětské hřiště) Finančním
úřadem Chrudim viz zprávu o kontrole č.j.75129/09/233980601122 z 8.6.2009, včetně vyměřené
celkové sankce 91.971,- Kč.
B/ Schvaluje:
1. Hospodaření obce za 1až 7/2009 .
2..Prodat část obecního pozemku, vyčleněnou z pozemku parcelní číslo 423/5 v katastrálním
území Stan u Hlinska, dle geometrického plánu č. 103-97/2008 vypracovaného a ověřeného Ing.
Tomášem Jehličkou dne 25.2.2009 jako parcela
423/6 o výměře 28 m2, paní Marii Vaškové
nar. 15.8.1961, bytem Vítanov 133,53901 Hlinsko, na její žádost za účelem zpřístupnění jejího
polního pozemku ze silnice 111/3436.Vyvěšeno od 29.6. do 16.7.2009.
3. Prodej části obecního pozemku parcel ní číslo 51/1 v katastrálním území Vítanov vyčleněného
geometrickým plánem jako parcela č. 51/64 o výměře 132 m2, manželům Tomáši a Lence
Bíškovým, Vítanov č.p.144, 539 01 Hlinsko za účelem rozšíření zahrady. Vyvěšeno od 27.7. do
13.8.2009.
4. Přijetí dotace 40.000,-Kč od Pardubického kraje na výbavu SDH Vítanov - plovoucí čerpadlo
a motorová pila.
5. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí, které vlastní Sportovní klub Vítanov, IČO
43499007, tj budovy kabin Vítanov č.p. 103, stavební parcelu
St. 211 a pozemkovou parcelu
č.678/33 to vše v katastrálním území Vítanov, na Obec Vítanov IČO 00271152, Vítanov 126,
53901 Hlinsko.
6. Další rozpočtové změny v roce 2009- navýšení výdaje : mat.škola 16.021,-Kč, zákl. Škola
47.768,-, údržba kaple 40.000,-, kaple elektřina 500,-, bezdrátový rozhlas 237.251,-,nákup
vodoměrů 42.412,-, územní plánování 3.332,-, pohřebné 21.000,-, pohonné hmoty SDH 2000,SDH služby 1.500,-,materiál OÚ 5.000,-, SDH čerpadlo a motor.pila 60.000,-, volby 18.349,-,
elektřina OÚ 30.000,-, poštovné 1.500,-, výročí a děti 2.000,-, příspěvek dětské akce 3.000,- Kč;
navýšení příjmů : poplatek z cesty 3.000,-, správní poplatek 500,-, dotace POV Pard.kraj
100.000,-, nájem vodovod a kanalizace 2.754.000,-, nákup vodoměrů 41.800,-, pronájem
pozemků 4.000,-, prodej pozemků 290.000,- Kč.
7. Podepsání smlouvy s firmou M-silnice a.s. Pardubice, na opravu místních komunikací ve výši
523.398,- Kč, na základě výběru nejvhodnějšího dodavatele ze tří oslovených firem M- silnice,
Bauset a Eurovia.
8. Podepsání dodatku č.2 smlouvy ve výši 3,4 milionu Kč na akci "Splašková kanalizace
Vítanov" z 12/2008 na krytí nákladů na výbavu čerpacích stanic, ztížení výkopů na základě
zvýšené geologické klasifikace podloží atd. a přijetí dotace 2.000.000,- Kč od Pardubického kraje
na částečné krytí těchto nákladů.
9. Přijetí dotace od Pardubického kraje ve výši 100.000.- Kč z Programu rozvoje venkova na
opravu místních komunikací.
10. Podepsání smlouvy firmou Havránek-elektronika pumpy IČ075502097 o dodávce 3 kusů
kanalizačních čerpacích stanic, v rozsahu cca 120 OOO,-Kč, pro trvale obydlené objekty ve Stanu,
které se nemohou gravitačně připojit na hlavní řad.
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