
OBEC  BÍLOVICE NAD SVITAVOU 
Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

 

POZVÁNKA  
na zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 5/2018-2022 

v pond ělí 17. 6. 2019 v 18.00 hod. 
v kulturním sále u obecní hospody. 

 
 

Program: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu, volba členů návrhové komise, ov ěřovatel ů a určení 

zapisovatelky 
3) Zpráva o činnosti rady obce  
4) Zpráva finan čního výboru 
5)   Zpráva kontrolního výboru 
6) Majetkové p řevody 

• Budoucí p řevod  nebytové jednotky 1B v domě Šebelova 750, Bílovice 
nad Svitavou a příslušných spoluvlastnických podílů na pozemku pod 
domem a funkčně souvisejících vedlejších pozemcích; 

• Prodej odd ělené části  z pozemku p.č. 958/3 o celkové výměře 
2229m2, na základě GP č. 1991-45/2019 ze dne 23.4.2019, nově 
nazvaný jako p.č. 958/8 o výměře 92m2  ,na ulici Havlíčkova ,  k.ú. i 
obec Bílovice nad Svitavou; 

• Prodej  části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 
948/25 – ostatní plocha o celkové výměře 416 m2 , dle GP č. 1999-
71/2019, nově nazvaný jako par.č. 948/31 o výměře 25 m2; 

• Koup ě pozemku p. č. 390/19 ostatní plocha, o výměře 103 m2 
v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, který vznikl oddělením 
z pozemků p.č. 390/6 a z p.č. 390/8 dle geometrického plánu č. 1984-
18107/2019 zpracovaného společností TRIGEO GK s.r.o., ověřeného 
dne 6.5.2019 oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Ondřejem 
Šmídkem, s nímž Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště Brno – venkov vyslovil souhlas dne 14.5.2019; 

• Koup ě pozemku  p.č. 379/10, ostatní plocha o výměře 25 m2 a pozemku   
p.č. 379/11, ostatní plocha o výměře 104 m2, nacházejících se 
v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, které vznikly oddělením 
z pozemku p.č. 379/5 dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019; 

• Koup ě pozemku p. č. 322/13, ostatní plocha o výměře 113 m2, 
v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, který vznikl rozdělením 
původního pozemku p.č. 322/13, orná půda o výměře 156 m2 na tři nově 
vznikající pozemky dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019; 

• Koup ě pozemku  p.č. 378/11, ostatní plocha o výměře 13 m2 a pozemku  

 



 p.č. 378/12, ostatní plocha o výměře 61 m2, nacházejících se 
v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, které vznikly oddělením 
z pozemku p.č. 378/3 dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019.  

7) Zpráva o p řezkumu hospoda ření obce za rok 2018 
8) Závěrečný účet obce za rok 2018 
9) Inventarizace 2018 
10) Účetní závěrka obce k 31.12.2018 
11) Dodatek ke Smlouv ě o dílo č.12/2018/D – parkovací d ům 
12) Výstavba tlakové kanalizace na ulici Havlí čkova 
13) Zřizovací listina ZŠ 
14) Zřizovací listina MŠ 
15) Bezúplatný p řevod majetku do vlastnictví Dobrovolného svazku obc í 

„Vodovody a kanalizace Bílovicko“ 
16) Různé 
17) Diskuze 
18)  Závěr 

 
 
 

 

Bc. Miroslav Boháček v.r. 
starosta obce 

 
 


