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VÝPIS USNESENÍ 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 

č. 1/2018-2022 konaného dne 31.10.2018 
 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti  
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění. 
 
Program byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění. 
 

Bod 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatele, návrhové 
komise, volební komise 

Usnesení č.1a): 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího 
Štancla a paní Taťánu Součkovou a zapisovatelkou paní Ivanu Lockerovou. 

Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení 1a) bylo schváleno. 

Usnesení č. 1b): 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí členy návrhové komise paní Ivanu 
Sláčíkovou a pana Petra Drábka.  

Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení 1b) bylo schváleno. 

Usnesení č. 1c): 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí členy volební komise pana Ivana 
Michalíka, paní Vendulu Bartákovou, paní Kláru Mrkosovou. 

Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení 1c) bylo schváleno. 

 

Bod 2. Schválení programu  

Usnesení č. 2a): 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou  schvaluje, že v jednání bude 
postupováno v  souladu se stávajícím Jednacím řádem Zastupitelstva obce 
Bílovice nad Svitavou  a v souladu se stávajícím  Volebním řádem Zastupitelstva 
obce Bílovice nad Svitavou v nezměněné formě.  

Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení 2a) bylo schváleno. 

 
Usnesení  č. 2b): 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje následující program 
ustavujícího zasedání. 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatele, návrhové 
komise, volební komise 
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2) Schválení programu 
3) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolněni (§ 71 zákona o obcích)  
4) Určení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů 

výborů  
5) Volba starosty 
6) Volba místostarosty 
7) Volba členů rady obce 
8) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  
 b) volba předsedy finančního výboru  
 c) volba předsedy kontrolního výboru 
 d) volby členů finančního výboru 
 e) volby členů kontrolního výboru 

9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce  
10) Určení místa pro konání svatebních obřadů  
11) Pověření členů zastupitelstva obce k přijímání prohlášení o uzavření manželství  
13)Diskuse 
14) Závěr 

Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 2b) bylo schváleno. 

 
 

Bod č. 3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolněni (§ 71 zákona o obcích)  

Usnesení č. 3a): 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení 3a) bylo schváleno. 

Usnesení č.3b):  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí jednoho místostarostu  a  určuje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce 
místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení 3b) bylo schváleno. 

 

Bod č. 4. Určení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů 
výborů 

Usnesení č.4 : 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje tajný způsob volby starosty, 
místostarosty, členů rady obce a předsedů výborů.   

Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení č.4 bylo schváleno. 

Bod 5. Volba starosty  
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Usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí starostou obce pana Miroslava 
Boháčka, nar.asldfldfkalk   

Výsledek tajné volby:  Pro 13 hlasů  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
 

Bod 6. Volba místostarosty 

Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí místostarostou obce  
pana Martina Vozku, nar.lakflakslfla. 

Výsledek tajné volby:   Pro 12 hlasů  
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
 

Bod č. 7. Volba členů rady obce 

Usnesení č.7: 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí pana Jana Kováře členem rady 
obce. 
Výsledek tajné volby:   Pro 14 hlasů  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí pana Dušana Láznička členem 
rady obce. 
Výsledek tajné volby:   Pro 13 hlasů  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí pana Ivana Michalíka členem rady 
obce. 
Výsledek tajné volby:   Pro 14 hlasů  

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

 

Bod č. 8. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  
 b) volba předsedy finančního výboru  
 c) volba předsedy kontrolního výboru 
 d) volby členů finančního výboru 
 e) volby členů kontrolního výboru 

 
8a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Starosta  navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor.  
Finanční výbor bude mít 3 členy a kontrolní výbor 5 členů. 

Nikdo neměl jiný návrh či připomínku. Starosta přečetl návrh 

Usnesení č. 8a): 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou zřizuje finanční výbor a kontrolní 
výbor. Finanční výbor bude mít 3 členy a kontrolní výbor 5 členů. 

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení 8a) bylo schváleno. 
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8b) Volba předsedy finančního výboru:  

Usnesení č. 8b) 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí předsedou finančního výboru pana 
Jiřího Štancla. 

Výsledek tajné volby:   Pro 14 hlasů  
Usnesení č. 8b) bylo schváleno. 

 
8c) Volba předsedy kontrolního výboru:  

Usnesení č. 8c) 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí předsedou kontrolního výboru 
pana Jana Horáčka. 

Výsledek tajné volby:   Pro 12 hlasů  
Usnesení č. 8c) bylo schváleno. 

 
8d) Volba členů finančního výboru 

Usnesení č. 8d) 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí členy finančního výboru paní 
Ivanu Sláčíkovou a pana Vítězslava Švejdu. 

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení 8d) bylo schváleno. 

 
8e) Volba členů kontrolního výboru 

Usnesení č. 8e) 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí členy kontrolního výboru pana 
Radka Szábó, pana Libora Žandu, paní Kláru Mrkosovou, paní Magdu 
Mezuláníkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení 8e) bylo schváleno. 

 
 

Bod 9)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
obce  

Usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou   podle § 84, odst. 2 písm. n) a v) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje pravidla pro stanovení výše 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce a výši peněžitého plnění fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce a vykonávají funkci předsedy 
výborů a komisí dle přílohy č.4.  

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení č.9 bylo schváleno. 

Bod 10. Určení místa pro konání svatebních obřadů  
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Usnesení č.10  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje místo pro konání slavnostních 
obřadů v souladu s   §11a odst. 3) zákona č.  301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, obřadní síň obecního úřadu, 
Tyršova 46, Bílovice nad Svitavou.   

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení č.10 bylo schváleno. 

 
 

Bod 11. Pověření členů zastupitelstva obce k přijímání prohlášení o uzavření manželství  

Usnesení č.11  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou pověřuje členy zastupitelstva paní 
Taťánu Součkovou,  pana Jana Horáčka, pana Libora Žandu, pana Ivana Michalíka, 
pana Radka Szabó, paní Lenku Prudíkovou a pana Jana Kováře k přijímání 
prohlášení snoubenců před matričním úřadem   §11a odst. 1 písm.a) zákona č.  
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů.   

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení č.11 bylo schváleno. 

 
 

Bod 12. Diskuse 

Bez usnesení 
 
 

Bod  13. Závěr 

Starosta závěrem konstatoval, že zastupitelstvo bere na vědomí projednání návrhů, 
připomínek a podnětů občanů ve smyslu ustanovení §16 odst. 2, písmeno g) 
zákona o obcích. 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:40 hod. 
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat  

 

Zápis byl vyhotoven dne 2.11.2018: 

 
 
Zapisovatelka: Ivana Lockerová 
 
 


