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VÝPIS USNESENÍ 
z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 28.06.2021, zápis č. 14/2018-2022 
 
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.14/2018-2022: 

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

zapisovatelky 
3) SŽDC-Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-861/2021  
4) SŽDC-Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. E617-S-862/2021 
5) SŽDC – Smlouva o budoucí darovací smlouvě a o údržbě komunikace  
6) Dodatek č.1 -Smlouvy o dílo č.  8/2021/D – P+R 
7) Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo č. 5/2020/BNS na provedení kompletní projektové 

přípravy včetně inženýrské činnosti pro akci „Hasičská zbrojnice a Dům služeb obce 
Bílovice nad Svitavou“ 

8) Rozpočtové opatření č. 9/2021 
9 ) Různé 

10) Diskuze 
11) 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 p. Radka Szabó.  

Hlasování aklamací:   
Pro   11    Proti 0  Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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2c) Určení ověřovatelů a zapisovatele  
 
usnesení 2c) 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu p. Jana Kováře a p. 
Petra Drábka a zapisovatelkou, pí. Idu Kárnou. 

Hlasování aklamací:   
Pro    11 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 

 

Bod 3 SŽDC-Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-861/2021  

 
Přišla p. Prudíková 18:19 celkem přítomno 12 zastupitelů  
 
Usnesení k bodu 3 
 

 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje budoucí pronájem částí hmotných 
nemovitých věcí ve vlastnictví obce, konkrétně následujících pozemků: 

− pozemku p.č. 143/2 – ostatní plocha o výměře 30 m2,  

− části pozemku p.č. 165/2 – zahrada o celkové výměře 945 m2 v předpokládaném 

rozsahu pronájmu 84 m2,  

− části pozemku p.č. 774/2 – trvalý travní porost o celkové výměře 3187 m2 

v předpokládaném rozsahu pronájmu 131 m2,  

− části pozemku p.č. 803 – ostatní plocha o celkové výměře 1632 m2 v předpokládaném 

rozsahu pronájmu 203 m2,  

− části pozemku p.č. 1109/2 – orná půda o celkové výměře 908 m2 v předpokládaném 

rozsahu pronájmu 28 m2,  

− části pozemku p.č. 1207/1 – ostatní plocha o celkové výměře 2500 m2 

v předpokládaném rozsahu pronájmu 37 m2,  

− části pozemku p.č. 1207/5 – ostatní plocha o celkové výměře 281 m2 v předpokládaném 

rozsahu pronájmu 114 m2,  

− části pozemku p.č. 1207/19 – ostatní plocha o celkové výměře 3291 m2 

v předpokládaném rozsahu pronájmu 334 m2 a  

− pozemku p.č. 1209/21 – ostatní plocha o výměře 180 m2,  

vše nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, zapsáno na listu vlastnictví 
č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov s tím, 
že nájemné bude po uzavření Nájemní smlouvy uhrazeno jednorázově předem a stanoveno 
na základě Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 
cenami, platným ke dni uzavření Nájemní smlouvy. 
 

 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou u k l á d á starostovi nebo místostarostovi uzavřít 
Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-861/2021 ke shora uvedenému budoucímu 
pronájmu v souladu s přílohou č.3 tohoto usnesení.  
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Hlasování aklamací:   
Pro  12   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 4 SŽDC-Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. E617-S-862/2021 

 

Usnesení k bodu 4 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje budoucí zřízení služebnosti ve prospěch 
Správy železnic, státní organizace a k tíži následujících částí obecních pozemků: 

− části pozemku p.č. 143/2 – ostatní plocha o celkové výměře 30 m2 v předpokládaném 

rozsahu 11 m2,  

− části pozemku p.č. 165/2 – zahrada o celkové výměře 945 m2 v předpokládaném 

rozsahu 3 m2,  

− části pozemku p.č. 774/2 – trvalý travní porost o celkové výměře 3187 m2 

v předpokládaném rozsahu 5 m2,  

− části pozemku p.č. 1207/1 – ostatní plocha o celkové výměře 2500 m2 

v předpokládaném rozsahu 8 m2,  

− části pozemku p.č. 1207/19 – ostatní plocha o celkové výměře 3291 m2 

v předpokládaném rozsahu 10 m2 a  

− části pozemku p.č. 1209/21 – ostatní plocha o celkové výměře 180 m2 

v předpokládaném rozsahu 95 m2,  

vše nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, zapsáno na listu vlastnictví 
č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.  
 
Správa železnic, státní organizace uhradí Obci za zřízení služebností po uzavření Smlouvy 
o zřízení služebnosti a po povolení vkladu služebnosti do katastru nemovitostí jednorázovou 
částku ve výši 10.000,- Kč  bez DPH za každý služebností dotčený pozemek, případně cenu 
stanovenou na základě znaleckého posudku. 
 

        Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou u k l á d á  starostovi nebo místostarostovi 
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. E617-S-862/2021 ke shora 
uvedenému budoucímu zřízení služebnosti v souladu s přílohou č. 4 tohoto usnesení.  

 

Hlasování aklamací:   
Pro   12  Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 5 SŽDC – Smlouva o budoucí darovací smlouvě a o údržbě komunikace  

 
 
Usnesení k bodu 5 
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 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou u k l á d á  starostovi nebo místostarostovi 
uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě a o údržbě komunikace ke shora uvedenému 
budoucímu převodu v souladu s přílohou č.5 tohoto usnesení.  

  

Hlasování aklamací:   
Pro    12 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 6 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.  8/2021/D – P+R 

 
Usnesení k bodu 6 
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2021/D 
ze dne 14.4.2021, mezi Obcí Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581 jako objednatel a společností 
Komfort a.s., IČ: 25524241, jako zhotovitel, na akci Parkoviště P+R v obci Bílovice nad 
Svitavou. V  čl.  5 smlouvy o dílo se mění cena díla na 13 917 475,36,- Kč bez DPH. Přílohou 
smlouvy jsou aktuální změnové položkové rozpočty, upravený harmonogram provádění díla, 
dokončení díla 17.11.2021. Dodatek č. 1 je přílohou zápisu č.6  

Hlasování aklamací:   
Pro    12 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 7 Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo č. 5/2020/BNS na provedení kompletní projektové 
přípravy včetně inženýrské činnosti pro akci „Hasičská zbrojnice a Dům služeb obce 
Bílovice nad Svitavou“ 

 
 

Usnesení k bodu 7 

 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Dodatek č.2, Smlouvy o dílo č. 
5/2020/BNS, ze dne 23.09.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2020  na provedení, 
kompletní projektové přípravy včetně inženýrské činnosti pro akci „Hasičská zbrojnice a Dům 
služeb obce Bílovice nad Svitavou“, objednatel Obec Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281 581, 
zhotovitel P.P. Architects s.r.o., IČ: 27689778. Dodatek č. 2 je přílohou zápisu č.7 
  

Hlasování aklamací:   
Pro 10    Proti 0   Zdržel se hlasování 2  

Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

Bod 8 Rozpočtové opatření č. 9/2021 

Usnesení k bodu 8 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021, které je 
přílohou zápisu č.8 
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Hlasování aklamací:   
Pro  12     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

Bod 9 Různé 

 

Bez usnesení 
 
 

 

Bod 10 Diskuze 

 
Bez usnesení 
 
 

Bod 11 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 13.9.2021. 

Poděkoval všem za účast.   

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:45 hodin. 

 
Zapisovatelka: Ida Kárná  

 
 
 
 
 
 
              

 
 


