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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bítov 
A) Statistické údaje: 

 

Celk. počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatku - 359 

Celk. počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky - 271 

Celk. počet odevzdaných úředních obálek – 271 

Volební účast  -  75,5 % 

Voleb. str. č. 1 - Za rozumný a zodpovědný rozvoj Bítova – 282 hlasů 

Voleb. str. č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů "Budoucnost obce" – 1582 hlasů 

Voleb. str. č. 3 - "Za rozvoj obce Bítov" – 409 hlasů 

B) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva s počtem hlasů: 
 

Volební strana č. 1 - Za rozumný a zodpovědný rozvoj Bítova 

1. Pavel Nikel – 60 hlasů 
 

Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů "Budoucnost obce" 

1. Tomáš Richter - 218 hlasů 

2. Marie Švidrnochová – 218 hlasů 

3. Pavel Bobek – 175 hlasů 

4. Renáta Cabúková – 151 hlasů 

5. Pavel Seidler -  157 hlasů 

6. Pavla Sochorková – 152 hlasů 

7. Ondřej Chrapek – 182 hlasů 
 

Volební strana č. 3 - "Za rozvoj obce Bítov" 

1. Lukáš Richter – 92 hlasů 

C) Jména a příjmení náhradníků s počtem hlasů: 
 

Volební strana č. 1 - Za rozumný a zodpovědný rozvoj Bítova  
1. Kateřina Hrabovská – 53 hlasů 

2. Jan Coufal – 49 hlasů 

3. Roman Velikovský – 41 hlasů 

4. Radim Tošenovský – 40 hlasů 

5. Vendula Beranová  - 39 hlasů 
 

Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátu "Budoucnost obce" 

1. Alena Pavlásková – 142 hlasů 

2. Zdeněk Kupka – 187 hlasů 
 

Volební strana č. 3 - "Za rozvoj obce Bítov" 

1. Ondřej Nikel -  82 hlasů 

2. Lubomír Bilík -  61 hlasů 

3. Vojtěch Kiss – 34 hlasů 

4. Eva Jedličková – 12 hlasů 

5. Martin Žůrek – 21 hlasů 

6. Marek Vencel -  29 hlasů 

7. Ladislav Sochorek – 43 hlasů 

8. Václav Šablatura – 35 hlasů 
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Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bítov 

Dne 31. října 2014 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bítov.  

Přítomno bylo devět vámi zvolených členů zastupitelstva obce, ustavujícího zasedání 

se   zúčastnilo 15 občanů. Níže uvádíme funkce zvolených zastupitelů obce.  

Složení Zastupitelstva obce Bítov 
 

Starosta obce                Tomáš Richter          

 

Místostarostka obce Marie Švidrnochová 

   

Předsedkyně Finančního výboru Renáta Cabúkova 

   

Předseda Kontrolního výboru Pavel Bobek  

 

Předseda komise pro výstavbu a rozvoj obce Ing. arch. Lukáš Richter 

 

Předseda komise pro kulturu a sport Mgr. Ondřej Chrápek 

 

Členové zastupitelstva        Pavlína Sochorková, Pavel Seidler, Pavel Nikel 

 

 

 

Složení výborů a komisí 
 

Finanční výbor   
Předsedkyně  Renáta Cabúková  

Členové výboru Ing. Zdeněk Kupka, Andrea Šprlová 

 

Kontrolní výbor  
Předseda Pavel Bobek 

Členové výboru  Alena Pavlásková, Ing.Jiří Foldyna  

 

Komise pro výstavbu a rozvoj obce     
Předseda komise  Ing. arch. Lukáš Richter  

Členové komise    Mgr. Ondřej Langer, Ing. Vašíčková Lenka, Nikel Pavel                                  

 

Komise pro kulturu a sport  
Předseda komise Mgr. Ondřej Chrápek 

 

Přestupková komise    JUDr.  Libor Studnička, Seidlerová Zdeňka, Ondřej Nikel  
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Sázení „ Švestkové aleje“  
28. říjen 2014 nebyl pro Bítov jen dnem státního svátku, ale také dnem významným. 

Jelikož v 9 hod. ráno se sešla skupina občanů (asi 18 osob), která měla eminentní 

zájem zasadit si svůj stromek na první bítovské švestkové aleji. Garantem výsadby se 

kromě starosty obce stal p. Zdeněk Seidler a Šárka Kozelská, kteří dohlíželi 

na správnou výsadbu do předem vykopaných děr bítovskými hasiči. Vysázeno bylo 42 

stromků pěti odrůd, které byly rovněž zabezpečeny proti okusu zvěří, ale bohužel ne 

proti vandalům. To už je na nás, abychom si tuto alej ohlídali . Zbývají terénní práce 

a výsadba bříz, které budou lemovat cestu od kaple k 3. rybníku. Ti z vás, kteří ještě 

tak neučinili „Zajděte se podívat!!“  

 

Pozvání na  - MIKULÁŠSKOU BESÍDKU 
Ta se uskuteční v Obecním domě dne 6. prosince 2014 od 16.30. Žádáme rodiče, aby 

přihlásili své ratolesti  u p. Pavly Sochorkové – vedoucí  restaurace, a to  

do 30.11.2014. Bližší informace budou v příštím zpravodaji.       

 

„Děti kreslí pohádku“ – listopad 
 

Tentokrát naše setkání nebude v Obecním domě, ani si nebudeme 

číst. Děti a někteří rodiče se vydají v neděli 23.11.  do Národního 

divadla moravskoslezského, divadla Jiřího Myrona, na představení muzikálu Mrazík.  
                                           Kateřina Chrapková a Šárka Kozelská 

 

Vázání adventních věnců 
 

Proběhne v neděli 23.11. v 15.00 v Obecním domě. 

K dispozici bude chvojí, tavná pistole a lepící tyčinky. 

Doneste si: korpus, bodce na svíčky, svíčky, mašle a ozdoby dle 

vašeho vkusu. Pokud máte možnost, přiberte tavnou pistoli a chvojí. Pokud dáváte 

přednost modernímu stylu a novým materiálům, můžete si vyrobit vánoční věnec 

z organzy. Budete potřebovat: malý polystyrenový korpus, 5 m organzy (Optys 

Bílovec), ostré nůžky. Věnec lze různě dozdobit. Pro ty, kteří vyznávají přírodní styl, 

bude na ukázku a pro inspiraci připraven věnec z jutových stuh. 

Na všechny bítovské dámy a slečny se těší K. Chrapková a kulturní komise obce. 

 

Blahopřání k životnímu jubileu 
 

Sochorek Lumír       60 let 

Řeháček Jaromír      70 let  


