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VÝPIS USNESENÍ 
z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 14.06.2021, zápis č. 13/2018-2022 
 
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  

 
Usnesení 2a): 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání č.13/2018-2022: 
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) Zpráva finančního výboru  
6) Zpráva kontrolního výboru  
7) Majetkové převody  

• Směna:  p.č.: 1181/270 – o výměře 11m2  za p. č.:1181/297- o výměře 12m2, , k.ú. i obec 
Bílovice nad Svitavou 

• Prodej : části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku p. č. 916/1 – ostatní plocha  o 
celkové výměře 2995 m 2 , dle Geometrického Plánu č. 2104-218/2020, nově nazvaný jako 
p.č. 916/7 o výměře 442 m2 , a části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 
916/5 – ostatní plocha  o celkové výměře 287 m 2 , dle Geometrického Plánu č. 2104-
218/2020, nově nazvaný jako p.č. 916/8 o výměře 214 m2, vše k.ú. i obec Bílovice nad 
Svitavou  

• Převod části pozemku a směny pozemků : 

-převod části, která vznikne oddělením z pozemku p.č. 769/8 – ostatní plocha  o celkové 
výměře 281 m 2 , dle Geometrického Plánu č. 2130-4597/2021, nově nazvaný jako p.č. 
769/10 o výměře 6 m2 , do společného jmění žadatelů oproti tomu, že žadatelé ponesou plně 
ze svého náklady na opravu opěrné zdi, k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou 

-směny části pozemku, která vznikne oddělením z pozemku p.č. 1208/12 – ostatní plocha o 
celkové výměře 551 m 2, dle Geometrického Plánu č. 2130-4597/2021, nově nazvaný jako  
p.č. 1208/31 o výměře 3 m2 , k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou 

-za část pozemku, která vznikne oddělením z pozemku p.č.st. 173 – zastavěná plocha  o 
celkové výměře 221 m 2 , dle Geometrického Plánu č. 2130-4597/2021, nově nazvaný jako 
p.č. 1389 o výměře 1 m2, s tím,  že žadatelé společně a nerozdílně uhradí na vyrovnání 
podílů částku  6.000,- Kč , k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou   

8)  Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020  
9)   Závěrečný účet obce za rok 2020 
10)  Rozpočtové opatření č. 8/2021  
11)  Projednání stanoviska ke zřízení Lesní základní školy Otakárek s.r.o  
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12)  DSO Šlapanicko – projekt Nový domov 
13)  Diskuze 
14)  Závěr 

Hlasování aklamací:   
Pro  11  Proti 0  Zdržel se  hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 

2b) Volba členů návrhové komise 

Usnesení 2b 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí členy návrhové komise p. Jana 
Horáčka a pí. Vendulu Bartákovou  

Hlasování aklamací:   
Pro  11     Proti 0  Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Přišla zastupitelka Sláčiková 18:18, přítomno 12 zastupitelů 
 

2c) Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Usnesení 2c 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu p. Radka Szabó a p. 
Jiřího Štancla a zapisovatelkou, pí. Idu Kárnou. 

Hlasování aklamací:   
Pro   12    Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

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 Zpráva finančního výboru 

 
Usnesení k bodu č. 5 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
Zpráva je přílohou zápisu č. 5 

Hlasování aklamací:   
Pro    12 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 6 Zpráva kontrolního výboru 

 
Usnesení k bodu č. 6 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. Zpráva je přílohou zápisu č.6. 

Hlasování aklamací:   
Pro   12   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 7 Majetkové převody 

 
Ze sálu odešel zastupitel M. Vozka 18:52 přítomno 11 

 

Bod 7.1. Parkovací stání č.18 p.č.: 1181/270 – o výměře 11m2  LV: 2964, za parkovací stání 
č. 9 p. č.:1181/297- o výměře 12m2, jehož vlastníkem je Obec Bílovice nad Svitavou, na 
ulici Lesní, k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou. 

 
Usnesení k bodu č. 7.1 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou, schvaluje směnu parkovacího místa č. 18, 
parcelní číslo 1181/270 o výměře 11m2, na ulici Lesní , jehož vlastníkem je L. O., bytem 
 664 01 Bílovice nad Svitavou, zapsáno na listu vlastnictví č. 2964 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, za parkovací místo č. 9. 
parcelní číslo: 1181/297 o výměře 12 m2 na ulici Lesní, jehož vlastníkem je Obec Bílovice 
nad Svitavou, zapsáno na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. 
Veškeré náklady na směnu parkovacího místa bude platit žadatelka. 
 
Nikdo neměl připomínku či jiný návrh, z řad občanů, zastupitelů   

Hlasování aklamací:   
Pro  11 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 7.2.  Prodej části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 916/1 – 
ostatní plocha  o celkové výměře 2995 m 2 , dle Geometrického Plánu č. 2104-218/2020, 
nově nazvaný jako par.č. 916/7 o výměře 442 m2 , a části pozemku, který vznikne 
oddělením z pozemku parc.č. 916/5 – ostatní plocha  o celkové výměře 287 m 2 , dle 
Geometrického Plánu č. 2104-218/2020, nově nazvaný jako par.č. 916/8 o výměře 214 m2 , 
na ulici Fügnerovo nábř., k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou. 

 
Zastupitel M.Vozka 19:00, se vrátil do sálu - přítomno 12 
 
Usnesení k bodu č. 7.2 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou   s c h v a l u j e :  
prodej části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku p. č. 916/1 – ostatní plocha o 

celkové výměře 2995 m2, dle Geometrického plánu č. 2104-218/2020 ze dne 29. 11. 2020, 

nově nazvaný jako p.č. 916/7 o výměře 442 m2, a prodej části pozemku, který vznikne 
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oddělením z pozemku p.č. 916/5 – ostatní plocha o celkové výměře 287 m2, dle 

Geometrického plánu č. 2104-218/2020 ze dne 29. 11. 2020, nově nazvaný jako p.č. 916/8 

o výměře 214 m2, vše nacházející se v k.ú. i obci Bílovice nad Svitavou, ve vlastnictví obce 

Bílovice nad Svitavou,  manželům Ing. T. U. a Mgr. Z. H. U., 614 00 Brno – Obřany, s tím, 

že žadatelé společně a nerozdílně uhradí Obci Bílovice nad Svitavou kupní cenu ve výši 

88.000,- Kč do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy o převodu. 

 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou u k l á d á :  

starostovi nebo místostarostovi uzavřít Kupní smlouvu ke shora uvedenému převodu, která 
je přílohou č.7.   

 
Nikdo neměl připomínku či jiný návrh, z řad občanů, zastupitelů   

Hlasování aklamací:   
Pro  12 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 7.3 Převod části pozemku a směny pozemků 

Usnesení k bodu č. 7.3 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou   s c h v a l u j e :  
a) převod pozemku p.č. 769/10 o výměře 6 m2, ostatní plocha, jiná plocha (dále jen 

„Plocha A“) včetně vlastnického práva k opěrné zdi stojící z části na pozemku p.č. 

769/10 a z části na pozemku p. č. st. 173 do společného jmění žadatelů s tím, že 

žadatelé jako protihodnotu provedou na své náklady a nebezpečí opravu opěrné zdi; 

b) zatížení pozemku p. č. st. 173 a pozemku p.č. 769/10 reálným břemenem, zahrnujícím 

povinnost vlastníků zatíženého pozemku (tj. nyní povinnost žadatelů) starat se na vlastní 

náklady a nebezpečí o opěrnou zeď, zejména ji udržovat v dobrém stavu, zajistit, aby 

nedošlo k sesunu opěrné zdi ani pozemku obce p. č. 769/8, zabránit případným imisím 

z pozemku obce p. č. 769/8 na pozemek žadatelů p. č. st. 173 a opěrnou zeď znovu 

postavit v případě, že dojde k rozpadnutí opěrné zdi;  

c) směnu části pozemku p.č. 1208/31 o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha za pozemek 

p. č. 1389 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace s tím, že žadatelé společně a 

nerozdílně uhradí obci na vyrovnání podílů částku 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun 

českých).Všechny pozemky se nachází v k. ú. Bílovice nad Svitavou. Nabyvatelé M.K. a Z. 

K, 664 01 Bílovice nad Svitavou, 

 
Nově vznikající pozemky p. č. 769/10, 1208/31 a 1389 jsou vyznačeny v Geometrickém 
plánu č. 2130-4597/2021 ze dne 28. 4. 2021, vyhotoveném P. Z. a ověřeném Ing. M. P.. 
Náklady správních poplatků na zápis práv do katastru nemovitostí hradí společně a 
nerozdílně žadatelé.  

 
Nikdo neměl připomínku či jiný návrh, z řad občanů, zastupitelů   

Hlasování aklamací:   
Pro 12 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 8 Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020 

 
Usnesení k bodu č.8  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření 
Obce Bílovice nad Svitavou za rok 2020. Zpráva je přílohou č. 8 zápisu.  

Hlasování aklamací:   
Pro     12 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

Bod 9 Závěrečný účet obce za rok 2020 

 
Usnesení k bodu č. 9:  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 
v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zprávu auditora 
za rok 2020  v souladu s § 17 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
Závěrečný účet obce za rok 2020 je přílohou č. 9 zápisu. 

Hlasování aklamací:   
Pro   12    Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

Bod 9.1 Účetní závěrka obce k 31.12.2020 

 
Usnesení k bodu č. 9.1:  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou  v souladu s § 84  odst 2) písm b) zákona č. 
128/2000 Sb., schvaluje  účetní závěrku obce Bílovice nad Svitavou sestavenou  
k rozvahovému dni 31.12.2020. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek věrný a poctivý 
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Bílovice nad Svitavou. Účetní závěrka 
je přílohou č. 10 zápisu.  
 
Hlasování jmenovitě /dle zákona o rozpočtových pravidlech/ 

PRO:   
MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D., Mgr. Miroslav Boháček, MVDr. Petr  Drábek, 
Mgr. Jan Horáček, Ing. Ivan Michalík, Ing. Klára Mrkosová, Lenka Prudíková, Ing. 
Ivana Sláčiková, Ing. Radek Szabó, Ph.D, Ing. Jiří Štancl, Mgr. Martin Vozka, 
Mgr. Libor Žanda 

Celkem  12 Pro  
Proti – 0 
Zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno 
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Bod 10 Rozpočtové opatření č. 8/2021  

Usnesení k bodu č. 10 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020, 
které je přílohou č. 11 zápisu.  

Hlasování aklamací:   
Pro  12     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 
 

Bod 11 Projednání stanoviska ke zřízení Lesní základní školy Otakárek s.r.o   

 
Usnesení k bodu č. 11: 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souladu s ust. § 147 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v platném znění, konstatuje, že nemá námitek se zřízením Lesní základní 
školy Otakárek, s.r.o., na území obce Bílovice nad Svitavou.  

Hlasování aklamací:   
Pro  7     Proti 5   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení nebylo schváleno 
 

 

Bod 12 DSO Šlapanicko – projekt Nový domov 

 
Usnesení k bodu č.12 

Bez usnesení  
 
Usnesení 12.1 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou souhlasí s finanční podporou projektu s názvem 
Nový domov, formou poskytnutí návratné finanční výpomoci podle § 10a zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko, IČ: 04379322 ve výši 212 360,- Kč. 

Hlasování aklamací:   
Pro  12     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 
Usnesení 12.2 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci, dle přílohy zápisu č.12, mezi obcí Bílovice nad Svitavou, IČ: 
00281581  a DSO Šlapanicko, IČ: 04379322.  

Hlasování aklamací:   
Pro  12    Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 13 Půdní vestavba ZŠ – dotace 

 

Usnesení k bodu č.13 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje realizaci akce „ Modernizace budovy 
ZŠ Bílovice nad Svitavou“, poskytovatel dotace MMR,  podprogram Podpora obcí s 3001 
- 10 000 obyvateli, 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. 

Hlasování aklamací:   
Pro    12  Proti      Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 14 Diskuze 

Bez usnesení 
 
 

Bod 15 Závěr  

 
Závěrem starosta   konstatoval, 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 28.6.2021 

Poděkoval všem za účast.   

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:10 hodin. 

 
Zapisovatelka: Ida Kárná  

 
 
 
 


