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VÝPIS USNESENÍ 
z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 14.03.2022, zápis č. 18/2018-2022 
 
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  

 
Lenka Prudíková 18:11 příchod přítomno 14 zastupitelů  
 
Usnesení 2a): 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání č. 18/2018-2022: 
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 

• koupě pozemku p.č. 145/2 a 148/2, k.ú. Bílovice nad Svitavou 
7) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2022 
8) Strategické plány obce  

8.1. Strategie rozvoje obce 2022-2027 
8.2. Koncepce krizového řízení 
8.3. Akční plán  
8.4. Adaptační strategie na změnu klimatu 

9) Koupě RD č.p. 443, k.ú Bílovice nad Svitavou 
10) Založení „Společnosti“ – optická síť v obci   
11) Provoz minibusové linky 211 
12) Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Brna 
13)  Rozpočtové opatření č. 2/2022 
14) Různé 
15) Diskuze 
16) Závěr 
 
Hlasování aklamací:   
Pro 14  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 Jana Horáčka a 
Martina Vozku. 

Hlasování aklamací:   
Pro 14     Proti  Zdržel se hlasování   

Usnesení bylo schváleno 
 
 

2c) Určení ověřovatelů a zapisovatele  
 
Usnesení 2c 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu Petra Drábka, Kláru 
Davidovou a zapisovatelkou, pí.  Idu Kárnou. 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 3 Zpráva o plnění usnesení z předcházejícího zasedání zastupitelstva obce 

 
Přišla Ivana Sláčiková, 18:15 – přítomno 15 zastupitelů  

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 2021 dle protokolu o provedení inventarizace a dle přílohy. 
 

Hlasování aklamací:   
Pro     15  Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 6 Majetkové převody 

 
Koupě pozemku p.č. 145/2 a 148/2, k.ú. Bílovice nad Svitavou 
 
 
 
Usnesení k bodu 6 
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Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje koupi částí pozemků ve vlastnictví 
Ing. H. P., 664 01 Bílovice nad Svitavou, a to konkrétně: 

− části pozemků p. č. 144/1 a p. č. 145 o výměře 52 m2, která je geometrickým plánem 
pro rozdělení pozemků číslo 2173-5/2022 ze dne 1. 2. 2022, který byl vyhotovený J. 
K.-Mgeo Kanice 123 a ověřený Ing. M. S.(dále též „Geometrický plán“) nově 
označena jako pozemek p. č. 145/2, 

− části pozemku p. č. 148 o výměře 136 m2, která je Geometrickým plánem nově 
označena jako pozemek p. č. 148/2,  

vše nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, pro účely realizace 
přístupové cesty do chatové oblasti Dolice a k nemovitostem nacházejícím se za 
vlakovým nádražím, za částku ve výši 65.800,- Kč. 
 
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení č.5 

Hlasování aklamací:   
Pro     15  Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 7 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2022 

 

7.1. Veřejnoprávní smlouva č.16/2022 /VP – Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad 
Svitavou 

 
Usnesení 7.1.  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
250.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č. 16/2022/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Tělocvičná 
jednota Sokol Bílovice nad Svitavou, IČ: 49461711, se sídlem Palackého údolí č.p. 350, 
664 01 Bílovice nad Svitavou ve výši 250.000,- Kč na: úhradu nákladů spojených se 
zajištěním sportovní a kulturní činnosti pro občany obce a mládeže Sokola, na údržbu a 
opravu sportovních areálů, 80.000,- Kč, kulturní a společenská činnost 30.000,- Kč, 
provozní náklady 30.000,- Kč, materiální vybavení a údržba oddílu kopané 110.000,- Kč  

 Projekt bude ukončen do 15.12.2022. Smlouva je přílohou č. 6 

Hlasování aklamací:   
Pro     15  Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 

 

7.2. Veřejnoprávní smlouva č.17/2022/VP  – Římskokatolická farnost Bílovice nad 
Svitavou 

 
Usnesení 7.2.  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou investiční dotaci ve výši 
300.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č.17/2022/VP na poskytnutí účelové investiční 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 300.000,- Kč na zhotovení okenních rámů do 
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích. 
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Projekt bude ukončen do 15.12.2022. Smlouva je přílohou č. 7 

Hlasování aklamací:   
Pro   15    Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

7.3. Veřejnoprávní smlouva č.18/2022/VP  – Žirafa Bílovice z.s. 

 
Usnesení 7.3. 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
405.496,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č. 18/2022/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Žirafa 
Bílovice z.s. IČ: 27019683, se sídlem Fügnerovo nábřeží 129, 664 01 Bílovice nad 
Svitavou, ve výši 405.496,- Kč na: Projekt rodinného centra Žirafa : Pořízení nového 
technického vybavení centra 30.000,- Kč, dovybavení materiálního zázemí centra 20.000,- 
Kč, realizace akcí pro rodiny s dětmi 35.000,- Kč, úklidové služby vč. úklidových 
prostředků 17.000,- Kč, odměna pro koordinátora jednorázových akcí  25.000,- Kč. 
Projekt Komunitního centra obce Bílovice nad Svitavou: mzda koordinátora Komunitního 
centra včetně zákonných odvodů + finanční správa ( účetnictví projektu ) 278.496,- Kč 

Projekt bude ukončen do 15.12.2022. Smlouva je přílohou č. 8 

Hlasování aklamací:   
Pro      15 Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

7.4. Veřejnoprávní smlouva č.19/2022/VP  – Lužánky – středisko volného času Brno, 
příspěvková organizace 

 
Usnesení 7.4.  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
117.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č. 19/2022VP 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 117.000,- Kč na pomůcky, vybavení a materiál pro zajištění 
kroužků a přívesnických táborů 15.000,- Kč, pomůcky, vybavení a materiál a realizace 
jednorázových a přespávacích akcí a workshopů – 15.000,- Kč, příspěvek na přípravu a 
realizaci akce pro veřejnost „ Bílovický hovnivál“ – 20.000,- Kč, příspěvek na materiál, 
úpravy a vedení aktivit v objektu minigolfu v Bílovicích  40.000,- Kč, příspěvek na 
pronájem prostor SVČ Liška Lužánky 27.000,- Kč  

Projekt bude ukončen do 15.12.2022. Smlouva je přílohou č. 9  

Hlasování aklamací:   
Pro      15 Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
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7.5. Veřejnoprávní smlouva č.20/2022 /VP – Sanus Brno z.s. 

Usnesení 7.5.  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
162.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č. 20/2022/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Sanus Brno 
z.s., se sídlem Kotlářská č.p. 51, 602 00 Brno ve výši 162.000,- Kč na zajištění sociálních 
služeb pro občany obce Bílovice nad Svitavou, na mzdové a provozní náklady. 

 Projekt bude ukončen do 15.12.2022. Smlouva je přílohou č. 10 

Hlasování aklamací:   
Pro   15    Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

Bod 8 Strategické plány obce 

 

8.1. Strategie rozvoje obce 2022-2027 

Usnesení k bodu 8.1.  

Zastupitelstvo Obce Bílovice nad Svitavou v souladu s § 84 odst. 2) zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, schvaluje Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou 
2022-2027 a zařazuje dokument mezi strategické dokumenty obce.  

Hlasování aklamací:   
Pro 14     Proti 0   Zdržel se hlasování 1 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

Bod 9 Koupě RD č.p. 443, k. ú. Bílovice nad Svitavou. 

 
Usnesení k bodu 9 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje koupi nemovitých věcí ve vlastnictví 
M. K., 664 01 Bílovice nad Svitavou, a to konkrétně: 

− pozemku p. č. st. 32/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 317 m2, jehož součástí 
je stavba v části obce Bílovice nad Svitavou, č.p. 443, bydlení, 

− pozemku p. č. st. 33 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, zbořeniště,  
vše nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, pro účely občanské 
vybavenosti, za částku ve výši 8.600.000,- Kč. 
 
Návrh kupní smlouvy a smlouvy o úschově tvoří přílohu tohoto usnesení č.12  

Hlasování aklamací:   
Pro  15 Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 10 Založení „Společnosti“ – optická síť v obci 

 
Usnesení k bodu 10 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou souhlasí se záměrem sdružit se s TS HYDRO a 
založit společnost za společným účelem rozšíření infrastruktury obce a zavedení optické 
sítě v obci a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání ve věci.  

Hlasování aklamací:   
Pro 15  Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 11 „Provoz minibusové linky 211“ 

 
Usnesení k bodu 11  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou souhlasí s provozováním minibusové linky 
211 do 12. prosince 2022 tj. plánovaný konec výluky. 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje uzavření smlouvy o zajištění 
přepravy za cenu 90.288,-Kč včetně DPH za kalendářní měsíc při zachování současného 
jízdního řádu. Dodavatel: Dopravní podnik města Brna, a.s., sídlo Hlinky 64/151, Pisárky, 
603 00 Brno, IČO: 25508881, Odběratel Obec Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo 
náměstí 100, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO: 00281581 a Organizátor KORDIS JMK, 
a.s. se sídlem Nové sady 30, 602 00 Brno, IČO: 26298465.   

Hlasování aklamací:   
Pro 13  Proti 2   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 

 

Bod 12 Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Brna 

Usnesení 12.1. 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou souhlasí s podáním individuální žádosti o  poskytnutí 
investiční dotace z rozpočtu města Brna, ve výši 1 800 000,- kč na financování stavby parkoviště 
P+R.   

Hlasování aklamací:   
Pro 15  Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
Usnesení 12.2. 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální 
investiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna, poskytovatel Statutární město 
Brno, IČO: 44992785, sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2, zastoupené JUDr. 
Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna, ve výši 1 800 000,- kč na realizaci projektu 
„Výstavba parkoviště P+R“. Příjemce dotace Obec Bílovice nad Svitavou, IČO: 00281581, 
sídlem Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou, zastoupená Mgr. 
Miroslavem Boháčkem.  Smlouva je přílohou zápisu č. 13 
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Hlasování aklamací:   
Pro  15 Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 13 Rozpočtové opatření č. 2/2022 
 

Usnesení k bodu 13  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 dle 
přílohy č. 14 a souhlasí se změnou položky 1340 (zrušena) nahrazením položkou 1345 
příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v souladu s vyhláškou č. 412/2021 o 
rozpočtové skladbě, v platném znění, od 01.01.2022 ve schváleném rozpočtu pro rok 
2022. 
 

Hlasování aklamací:   
Pro  15 Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

Bod 14 Různé 

 

Bez usnesení 

 

 

Bod 15 Diskuze 

 

Bez usnesení 

 
 

Bod 16 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 13.6.2022 

 
Poděkoval všem za účast.   

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21:00 hodin. 

 
Zapisovatelka: Ida Kárná  


