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VÝPIS USNESENÍ 
z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 15.03.2021, zápis č. 12/2018-2022 
 

 
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 Zahájení  

Bez usnesení 

 

Bod 2 Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení 
zapisovatelky  

 
Návrh usnesení 2a): 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání č. 12/2018-2020: 
Program: 
 
1)  Zahájení 

2) Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky 

3) Zpráva o plnění usnesení z předcházejících zasedání ZO  

4) Zpráva o činnosti rady obce 

5) Inventarizační zpráva 

6) Majetkové převody 

• Prodej oddělené části z pozemku p.č. 480/106 o celkové výměře 1917m2, nově nazvaný jako 
parc.č. 480/202 o výměře 37m2  , k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou 

7)  Žádost o dotaci – oprava střechy ZŠ  

8) žádost o dotaci -  cyklolávka přes řeku Svitavu  

9) Žádost o dotaci- hasička 

10) Výstavba „Parkoviště P+R, Bílovice nad Svitavou“ 

      Podstatné náležitosti dohody mezi obci a stavebníky, resp. vlastníky nemovitostí, o jejich příspěvku 
na údržbu, opravy a rozvoj místních komunikací a jejich příslušenství v lokalitě Na Nivách - konec 
ulice Soběšické a ulice Nad Melatínem, a související záležitosti  

11) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2021 

12) Pořízení změny č. 2 ÚP zkráceným postupem   
13) Diskuze 
14) Závěr 

 

Hlasování aklamací:   
Pro  12 Proti 0  Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
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2b) Volba členů návrhové komise 

 
usnesení 2b 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí členy návrhové komise p. Jana Horáčka a 
pí. Kláru Mrkosovou 

Hlasování aklamací:   
Pro 11      Proti 0   Zdržel se hlasování  1 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

2c) Určení ověřovatelů a zapisovatele  
 
usnesení 2c 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu p. Martina Vozku, p.  
Ivana Michalíka a zapisovatelkou, pí.  Idu Kárnou. 

Hlasování aklamací:   

Pro  11.     Proti 0   Zdržel se hlasování 1 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 3 Zpráva o plnění usnesení z předcházejícího zasedání zastupitelstva obce  

 
Bez usnesení 

 
 

Bod 4 Zpráva o činnosti rady obce 

 

Bez usnesení 

 
 

Bod 5 Inventarizační zpráva 

 
Usnesení k bodu 5  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou, bere na vědomí výsledky provedené fyzické a 
dokladové inventury za rok 2020 dle protokolu o provedení inventarizace a dle přílohy 
č.4. 

Hlasování aklamací:   

Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 6 Majetkové převody 

 

6.1. Prodej oddělené části z pozemku p.č. 480/106 o celkové výměře 1917m2, nově nazvaný 
jako parc.č. 480/202 o výměře 37m2  , k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou 

 

Usnesení 6.1 
Zastupitelstvo Obce Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej oddělené části z pozemku p. 
č. 480/106 o celkové výměře 1917 m2, dle Geometrického plánu Ing. R.D.   - D.R.GEO 
s.r.o. číslo plánu 2089-557/2020 nově nazvaná jako p. č. 480/202 o výměře 37 m²,na ulici 
Obřanská,  nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, zapsáno na listu 
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-
venkov. Jedná se o pozemek pro Trafostanici v rámci stavby „ Bílovice n.S. úprava TS 
Obřanská“ 
Prodávající Obec Bílovice nad Svitavou, zastoupena starostou obce Mgr. Miroslavem 
Boháčkem, IĆ: 00281581, se sídlem Těsnohlídkovo náměstí č.p. 1000, 664 01 Bílovice nad 
Svitavou, kupující EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 .Kupní cena  
je 3.060,- m², celková kupní cena činí 113.220,- Kč bez DPH. 

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 

Usnesení 6.2 
Zastupitelstvo Obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Kupní smlouvu č. 11472020 o 
prodeji oddělené části z pozemku p. č. 480/106 o celkové výměře 1917 m2, dle 
Geometrického plánu Ing. R. D.   - D.R.GEO s.r.o. číslo plánu 2089-557/2020 nově nazvaná 
jako p. č. 480/202 o výměře 37 m²,na ulici Obřanská,  nacházející se v katastrálním území 
Bílovice nad Svitavou, zapsáno na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. Jedná se o pozemek pro 
Trafostanici v rámci stavby „ Bílovice n.S. úprava TS Obřanská“ 
Prodávající Obec Bílovice nad Svitavou, zastoupena starostou obce Mgr. Miroslavem 
Boháčkem, IĆ: 00281581, se sídlem Těsnohlídkovo náměstí č.p. 1000, 664 01 Bílovice nad 
Svitavou, kupující EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00. Kupní cena  
je 3.060,- m², celková kupní cena činí 113.220,- Kč bez DPH. 
 
Kupní smlouva je přílohou zápisu č. 5 

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 7 Žádost o dotaci-  střecha ZŠ 

 
Usnesení k bodu  7  
Zastupitelstvo Obce Bílovice nad Svitavou schvaluje podání žádosti o dotaci na 
Modernizace budovy ZŠ Bílovice nad Svitavou, poskytovatel MMR, podprogram, dotační 
titul 117D8220E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a souhlasí se zajištěním 
finančních prostředků na spolufinancování akce, ve výši podílu vlastních zdrojů, dle 
stanovených podmínek dotace. 
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Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 8 Žádost o dotaci – cyklolávka přes řeku Svitavu 

 
Usnesení k bodu 8  
Zastupitelstvo Obce Bílovice nad Svitavou schvaluje podání žádosti o dotaci na Lávka 
pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu v Bílovicích nad Svitavou, poskytovatel IROP, 
programu ITI Brněnské metropolitní aglomerace, podpora cyklodopravy,  a souhlasí se 
zajištěním finančních prostředků na spolufinancování akce, ve výši podílu vlastních 
zdrojů, dle stanovených podmínek dotace. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 9 Žádost o dotaci- hasička  

 
Usnesení k bodu  9 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje realizaci výstavby hasičské 
zbrojnice a souhlasí se zajištěním finančních prostředků na spolufinancování akce, ve 
výši podílu vlastních zdrojů, dle stanovených podmínek dotace. 
 

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 10 Stavba „Parkoviště P+R, Bílovice nad Svitavou“ 

Usnesení 10.1. 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje jako vítězného uchazeče na zakázku 

„ 00464 – Parkoviště P+R v obci Bílovice nad Svitavou – nové vyhlášení“  společnost 

KOMFORT, a.s., IČO: 25524241, se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno,  na 

základě protokolu hodnotící komise, kritérium nejnižší nabídková cena,  za cenu 

11 719 930,89 Kč bez DPH.  

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 

Usnesení k bodu 10.2 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje  uzavření Smlouvy o dílo č. 
8/2021/D, na výstavbu Parkoviště P+R v obci Bílovice nad Svitavou, s vítězným 
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uchazečem, společnost KOMFORT, a.s., IČO: 25524241, se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 
602 00 Brno,  za celkovou cenu 11 719 930,89 Kč bez DPH, dokončení díla 180 dní od 
předání staveniště, záruka 60 měsíců. Smlouva je přílohou zápisu č. 6   

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 11 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2021 

 

11.1 Veřejnoprávní smlouva č.9/2021 /VP – Junák – český skaut, středisko Axinit Brno, 
z.s.  

 

Usnesení 11.1 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
60.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č. 9/2021/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Junák – 
český skaut, středisko Axinit Brno , z.s. ,IĆ : 60557125, se sídlem Kroftova 1524/14, 616 
00 Brno, ve výši 60.000,- Kč na podporu činností 1. bílovických skautských oddílů ( 
chlapecký a dívčí oddíl ). 

Projekt bude ukončen do 15.12.2021. Smlouva je přílohou č. 7 

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

11.2. Veřejnoprávní smlouva č.14/2021 /VP – SPS Bronislav, z.s.  

 

Usnesení 11.2  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
64.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č. 14/2021/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro SPS 
Bronislav, z.s.,IĆ : 03921760 se sídlem Šebelova č.p. 695, 664 01 Bílovice nad Svitavou ve 
výši 64.000,- Kč na podporu činnosti sboru. 

 Projekt bude ukončen do 15.12.2021. Smlouva je přílohou č. 8 
 

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

11.3. Veřejnoprávní smlouva č.16/2021 /VP – TJ Sokol Bílovice nad Svitavou 

 

Usnesení 11.3 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
240.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
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č. 16/2021/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Tělocvičná 
jednota Sokol Bílovice nad Svitavou, IĆ : 49461711 se sídlem Palackého údolí č.p. 350, 
664 01 Bílovice nad Svitavou ve výši 240.000,- Kč na úhradu nákladů spojených se 
zajištěním sportovních a kulturních činností pro občany obce a mládež Sokola, údržba a 
oprava sportovních areálů, nákup sportovních pomůcek pro jednotlivé oddíly.  

 Projekt bude ukončen do 15.12.2021. Smlouva je přílohou č. 9 

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

11.4. Veřejnoprávní smlouva č. 17/2021/VP  – Římskokatolická farnost Bílovice nad 
Svitavou 

Usnesení 11.4 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
150.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č.17/2021/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro 
Římskokatolická farnost Bílovice nad Svitavou, IČ: 670119345, se sídlem Tyršova č.p. 
413, 664 01 Bílovice nad Svitavou, ve výši 150.000,- Kč na zhotovení vitráží pro bílovický 
kostel. 

Projekt bude ukončen do 15.12.2021. Smlouva je přílohou č. 10 

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 

 

11.5. Veřejnoprávní smlouva č.18/2021/VP  – Žirafa Bílovice z.s. 

Usnesení 11.5  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
127.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č. 18/2021/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Žirafa 
Bílovice z.s. IČ: 27019683, se sídlem Fügnerovo nábř. 129, 664 01 Bílovice nad Svitavou, 
ve výši 127.000,- Kč na pořízení a vybavení venkovních prostor komunitního centra 
30.000,.- Kč, dovybavení vnitřních prostor centra 20.000,- Kč, uspořádání tradičního Dne 
dětí, organizace oblíbených divadelních představení a další akce pro rodiny s dětmi 
35.000,- Kč, úklidové služby 17.000,- Kč, odměna pro koordinátora 25.000,- Kč. 

Projekt bude ukončen do 15.12.2021. Smlouva je přílohou č.11  

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
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11.6. Veřejnoprávní smlouva č.19/2021/VP  – Lužánky – středisko volného času Brno, 
příspěvková organizace 

Usnesení 11.6 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
100.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č. 19/2021/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Lužánky – 
středisko volného času Brno, příspěvková organizace, IČ: 00401803, se sídlem Lidická  
1880/50, 658 12 Brno, ve výši 100.000,- Kč na příspěvek na pomůcky, vybavení a materiál  
pro zajištění kroužků, přívesnických táborů 10.000,- Kč, pomůcky, vybavení a materiál  a 
realizace jednorázových a přespávacích akcí a workshopů 20.000,- Kč, příspěvek a 
příprava realizace akce pro veřejnost „ Bílovický hovnivál „ 20.000,- Kč, příspěvek na 
otevření a vedení aktivit v objektu minigolfu v Bílovicích 50.000,- Kč.  

Projekt bude ukončen do 15.12.2021. Smlouva je přílohou č. 12 

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 

 

11.7. Veřejnoprávní smlouva č.20/2021 /VP – Sanus Brno z.s. 

 

Usnesení 11.7 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
124.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č. 20/2021/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Sanus Brno 
z.s., IĆ : 26537231, se sídlem Kotlářská č.p. 51, 602 00 Brno ve výši 124.000,- Kč na 
zajištění sociálních služeb pro občany obce Bílovice nad Svitavou,  na mzdové a 
provozní náklady. 

Projekt bude ukončen do 15.12.2021. Smlouva je přílohou č. 13  

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 

 

Bod 12 Pořízení změny č. 2 ÚP zkráceným postupem   

 
Usnesení 12.1:  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu 
Bílovice nad Svitavou dle § 6 odst. 2  a 5 stavebního zákona č. 183/06 Sb. v platném 
znění.  

Hlasování aklamací:   
Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
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Usnesení 12.2  
 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje: 

• pořízení změny č. 2 ÚP zkráceným postupem dle §55a, odst. 1 až 6 SZ a § 55b odst. 
1 SZ 

• určeného zastupitele pana i.. D. L. dle § 47 odst 1 stavebního zákona č 113/06 Sb. 
v platném znění 

• návrh obsahu zadání změny č. 2 územního plánu dle přílohy  
Úhrada nákladů spojených s pořízením změny č. 2 ÚP hradí obec Bílovice nad Svitavou. 
Návrh obsahu změny č. 2 územního plánu je přílohou zápisu č.14 

Hlasování aklamací:   

Pro  12.     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

Bod 13 Diskuze 

 

 Bez usnesení 
 

 
 

Bod 14 Závěr  

Závěrem mohu konstatovat, že ZO bere na vědomí projednání  návrhů, připomínek a 
podnětů občanů ve smyslu ustanovení §16 odst. 2, písmeno g) zákona o obcích. 

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 14.6.2021 

děkuji všem za účast.   

Poděkoval všem za účast.   

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:40 hodin. 

 
Zapisovatelka: Ida Kárná  

 
 
 
 


