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VÝPIS USNESENÍ 
z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 25.04.2022, zápis č. 19/2018-2022 
 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti  
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 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. 19/2018-2022: 
 
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 kontrolního výboru 
5) Zpráva o činnosti rady obce 
6) Majetkové převody 

koupě částí pozemků v lokalitě BR 12, vše v k.ú. Bílovice nad Svitavou, 
převod parkovacích míst u domu Lesní 710, Bílovice nad Svitavou 

7) Rozpočtové opatření č. 5/2022 
8) Změna č. 2 ÚP  
9) Příprava přeměny společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. 
10) Založení společnosti za účelem zlepšení technické infrastruktury obce 
11) Různé 
12) Diskuze 
13) 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 Lenku Prudíkovou 
a Dušana Láznička.  
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Hlasování aklamací:   
Pro 11  Proti  0 Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

2c) Určení ověřovatelů a zapisovatele  
 
Usnesení 2c 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu Taťánu Součkovou, 
Petra Drábka a zapisovatelkou, pí.  Idu Kárnou. 

Hlasování aklamací:   
Pro 11    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 kontrolního výboru 
 
Usnesení k bodu 4  

Zastupitelstvo Obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.  

Hlasování aklamací:   
Pro   11     Proti 0  Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
Bod 5 Zpráva o činnosti rady obce 
 
Bez usnesení  

 
 
Bod 6 Majetkové převody 
 
 
Bod 6.1. Majetkové převody – Koupě částí pozemků v lokalitě BR 12, vše k. ú. Bílovice 
nad Svitavou 

 
Usnesení k bodu 6.1 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje koupi nově vznikajících pozemků za 
podmínek v přiložených kupních smlouvách: 

− p. č. 410/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, 
− p. č. 410/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, 

a to od pana Ing. M. S. 664 01 Bílovice nad Svitavou, za celkovou kupní cenu ve 
výši =500,- Kč (slovy: pět set korun českých); 
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− p. č. 460/87, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2, 
a to od pana O. V. 664 01 Bílovice nad Svitavou, za celkovou kupní cenu ve výši 
=500,- Kč (slovy: pět set korun českých); 
 

− p. č. 409/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 205 m2, 
− p. č. 409/3, orná půda o výměře 177 m2, 
− p. č. 406/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2, 
− p. č. 406/3, orná půda o výměře 44 m2, 

a to od paní Ing. H. P., 664 01 Bílovice nad Svitavou, za celkovou kupní cenu ve 
výši =500,- Kč (slovy: pět set korun českých); 
 

− p. č. 460/88, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2, 
− p. č. 460/89, orná půda o výměře 1 m2, 
− p. č. 405/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 129 m2, 
− p. č. 405/3, orná půda o výměře 47 m2, 

a to od manželů respektive spoluvlastníků pana Ing. D. L., a A. L., 664 01 Bílovice 
nad Svitavou, za celkovou kupní cenu ve výši =500,- Kč (slovy: pět set korun 
českých); 
 

− p. č. 460/84, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m2, 
− p. č. 460/85, orná půda o výměře 94 m2, 

a to od manželů O. M. a I. M., 628 00 Brno, za celkovou kupní cenu ve výši =500,- 
Kč (slovy: pět set korun českých); 
 

− p. č. 403/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, 
− p. č. 403/13, orná půda o výměře 27 m2, 
− p. č. 403/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, 
− p. č. 403/11, orná půda o výměře 22 m2, 

a to od manželů V. M., a D. M. 628 00 Brno, za celkovou kupní cenu ve výši =500,- 
Kč (slovy: pět set korun českých); 
 

− p. č. 403/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 171 m2, 
− p. č. 403/9, orná půda o výměře 60 m2, 

a to od manželů Ing. P. Ch, Ph.D.a doc. Ing. G. Ch., Ph.D., 664 01 Bílovice nad 
Svitavou, za celkovou kupní cenu ve výši =500,- Kč (slovy: pět set korun českých); 
 

vše nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou.  
 
Nově vznikající pozemky vzniknou oddělením z původních pozemků na základě 
Geometrického plánu pro rozdělení pozemků číslo 2158-319/2021 ze dne 26. 10. 2021, 
který byl vyhotovený a ověřený Ing. K. S. 
 
Příloha č.5 a příloha č.6 usnesení Zastupitelstva:  

1. Návrhy jednotlivých kupních smluv   
2. Geometrický plán pro rozdělení pozemků číslo 2158-319/2021 ze dne 26. 10. 2021 

 

Hlasování aklamací:   
Pro      11 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 6.2  Převody parkovacích stání u domu Lesní 710 a související záležitosti 
 
Usnesení k bodu 6.2  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje přiložený záměr prodeje 
parkovacích stání u domu č.p. 710 na ulici Lesní v Bílovicích nad Svitavou a jeho 
realizaci.  
 
Za parkovací stání jsou pro tento případ považovány pozemky: 
- p. č. 1181/251, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 
- p. č. 1181/253, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 
- p. č. 1181/260, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 
- p. č. 1181/261, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 
- p. č. 1181/264, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 
- p. č. 1181/265, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 
- p. č. 1181/266, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 
- p. č. 1181/267, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 
- p. č. 1181/268, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 
 
vše v katastrálním území Bílovice nad Svitavou zapsané na LV č. 1. 
  
Prodej nechť je proveden ve prospěch jednotlivých Nájemníků dle jejich Nájemních 
smluv a dle Pravidel s odchylkami stanovenými Zastupitelstvem, a to s využitím dále 
uvedené vzorové „Kupní smlouvy o převodu bytové jednotky v bytovém domě Lesní č.p. 
710 a parkovacího stání“. Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu k provedení 
všech kroků předvídaných Pravidly, zejména aby   

− vyzvali osoby oprávněné dle Pravidel k uzavření kupní smlouvy,   
− podepsali s nimi kupní smlouvy,   

− podnikli veškeré kroky potřebné pro podání návrhu na zápis těchto osob jako 
vlastníků do katastru nemovitostí a zápis vlastnického práva.  

 
Cena parkovacích stání byla již zastupitelstvem schválena na jednání konaném dne 
13.12.2021, zápis č. 17/2018-2022, pod bodem č. 10.2. 
  
Nikdo neměl připomínku či jiný návrh, z řad občanů, zastupitelů. 

Hlasování aklamací:   
Pro   11    Proti 0  Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
Bod  6.3 - Parkovací stání Lesní 710 - vzorové smlouvy   
 
Usnesení k bodu 6.3 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje vzorovou „Kupní smlouvu 
o převodu bytové jednotky v bytovém domě Lesní č.p. 710 a parkovacího stání“ 
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Tento vzor nechť je doplněn a upraven v souladu s Pravidly a usneseními Zastupitelstva. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu, aby tak učinili.  
 
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 Rozpočtové opatření č. 5/2022 

Usnesení k bodu 7 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022, které 
je přílohou zápisu č. 8  

 
Hlasování aklamací:   
Pro  11 Proti 0  Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
 

 
Bod 8 Změna č. 2 územního plánu   
 
 
8.1. Námitky a připomínky občanů 
 

Usnesení 8.1.  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozhodnutí o námitkách uvedených 
v příloze č.9 zápisu 
a schvaluje jednotlivě rozhodnutí o námitce č. 1 - 4: 
 

1) ing. P. K, Praha: 

námitka - podnět ze dne  26.1.2022 

nesouhlasí, aby pozemek p.č. 962/1 byl vyňat ze změny č. 2, resp. aby změnou č. 2 nebyl určen 
k zastavění ve stejném režimu i co do etapizace jako plocha BR22. Pokud bude umožněna 
zastavěnost v ploše BR22 a zároveň nedojde ke změně využití uvedeného pozemku na plochu 
BR, zásadně to ovlivní jeho budoucí využití. Oddělená změna zastavěnosti pozemku a plochy 
BR22 není koncepční, je v rozporu s cíli ÚP formulovanými v §18 SZ na to, aby k danému 
území bylo přistupováno koncepčně. 

Spolu s tím by v rámci funkčního celku měly být změněny i sousední parcely p.č. 962/2 a 964/1. 

V odůvodnění poukazuje na nekoncepčnost řešení, uvádí vhodnost svého a sousedních 
pozemků pro využití BR než lokalita navržená BR22 s ohledem na svažitost terénu. Pro celou 
lokalitu má platit podmínka prověření stejnou územní studií, i z hlediska napojení na inženýrské 
sítě. Byla zde provedena přeložka VVN. Je zde velká poptávka po bydlení. V lokalitě vzniklo 
pouze několik domů ve stávající zeleni, které zachovávají ráz lokality Pod Časnýřem. Tento fakt 
je podpořen obcí v případě změny využití pozemku p.č. 962/3, resp 1690 změnou č. 1. Jiný 
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přístup pro sousední pozemky by byl diskriminační. Pozemek je ve III.tř ochrany ZPF. Pro 
stanovení pořadí změn v území je potřeba zohledňovat i ochranu ZPF. 

V lokalitě BR22 se historicky nacházela plocha s parkovou úpravou, kdežto požadovaný 
pozemek a sousední pozemky neobsahují žádné významné krajinné prvky a jsou pro výstavbu 
vhodnější. 

Žádá o zařazení svého pozemku a sousedních do plochy BR22 s funkčním využitím BR a 
změnu stanovení pořadí etapizace tak, aby vlastní pozemek a uvedené sousední byly zařazeny 
do III. etapy a zároveň, aby se III. etapa změnila na I. etapu. 

Vyhodnocení: námitka se zamítá 

Odůvodnění: obsah změny č. 2 se netýká území s uvedeným pozemkem, plochy BR22 a 
případně uváděných sousedních pozemků. Stejně tak nebyla součástí řešení změny č. 2 změna 
etapizace vymezených zastavitelných ploch. Uvedený požadavek lze uplatnit v případné 
budoucí změně ÚP. 

2) Manželé M., Bílovice nad Svitavou: 

námitka ze dne  26.1.2022 

majitelé pozemků p.č. 972/2 a 978 k.ú. Bílovice nad Sv. Nesouhlasí s regulací výšky staveb 
v plochách označených BR21. Ve schématu urbanistické kompozice je zhruba pro polovinu 
plochy BR21 stanovena výšková hladina zástavby 0,0 – 3,0 m od upraveného terénu po římsu 
střechy i nadzemní podlaží. Navrhují pro celou plochu BR21 ponechat výšku 0,0 – 4,5m. 

Odůvodnění: Okolní domy převyšují svojí výškou daný limit, plocha BR21 je stupňovitý pás ve 
svažitém terénu a výšková hladina do 4,5m nemůže negativně ovlivnit sousední pozemky. 

Vyhodnocení: námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: V jižní části plochy BR21, která leží při komunikaci, je stanovena výšková hladina 
0,0-4,5 m, umožňující výstavbu jednopodlažního rodinného domu s obytným podkrovím. Zadní 
(severní) část plochy je dopravně nedostupná, výstavba rodinných domů by zde sice nebyla 
vhodná pro stavbu RD z důvodů technických (zbytečně dlouhé přípojky inženýrských sítí, 
dlouhá příjezdní komunikace), ale právě proto nebude nutné regulovat výšku zástavby, protože 
je předpoklad, že vlastníci pozemku využijí pro případnou další výstavbu, hlavně 
z ekonomických důvodů, přístupnější část pozemku, přiléhající ke komunikaci. Pozemek je úzký 
a velmi obtížně efektivně zastavitelný. Nehrozí tak realizace nevhodných staveb, které by svou 
výškou narušovaly urbanistickou koncepci obce a měly vliv na okolní krajinu. 

3) J. V., Brno: 

námitka ze dne  26.1.2022 

majitelka pozemku p.č. 995/1 k.ú. Bílovice nad Sv. nesouhlasí:  

1. V části I.C.3. a I.J. jsou plochy bydlení BR24 omezeny podmínkou prověření lokality územní 
studií a je stanovena lhůta pro pořízení ÚS na 4 roky od vydání Z2 ÚP. Nesouhlasí se lhůtou 4 
roky. 

Odůvodnění: Podmínka byla stanovena v původním ÚP na 8 let od schválení ÚP. Tato lhůta 
uplynula v roce 2017. Obec Bílovice nad Sv. nesplnila podmínku danou ÚP a tím podmínka 
vypršela, lhůtu nelze donekonečna prodlužovat. Lokalita je sice až ve třetí etapě plánované 
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výstavby, ale vzhledem k tomu, že výstavba v obci neprobíhá podle stanovené etapizace, tak 
ani tato podmínka není relevantní. 

2. Ve výkresu 1.c je uvedeno, že se vypouští liniová stavba T27 na parcele 1203/6 k.ú. Bílovice 
nad Sv. Nikde v textu není uvedeno, o jaký konkrétní druh liniové stavby se jedná a není 
zdůvodněno vypuštění této stavby. Nejsou uveřejněny výkresy 1.d, 1.e a 1.f, které řeší 
technickou infrastrukturu. Není zřejmé jakým způsobem bude řešeno odkanalizování lokality 
Pod Časnýřem BR24, zásobování vodou, el. energií a dopravní obslužnost. 

Odůvodnění: S přihlédnutím k faktu, že dosud nebyla zpracována územní studie, která má toto 
řešit. Požaduje, aby bylo dořešeno výše uvedené. A to ponecháním původně navrženého ÚP 
ve znění změny č. 1 a vypuštěním původní podmínky územního plánu, kde se nepřipouští 
individuální nakládání s odpadními vodami v této lokalitě. Jedná se o malou oblast a navíc dost 
vysoko položenou, a tudíž by nemělo hrozit vážné znečištění odpadními vodami. Dnešní 
domovní ČOV jsou na jiné úrovni než před 15 lety. Výstavba v této lokalitě je brzděna 
nemožností odkanalizování velkých developerských oblastí zahrnutých do II. a III. etapy, u 
kterých se čeká na rozšíření ČOV Bílovice nad Sv. a domovní ČOV nejsou z důvodů velkého 
rozsahu oblasti vhodné. 

Vyhodnocení: 1. námitka se zamítá 

Odůvodnění:v lokalitě Pod Časnýřem nejsou vytvořeny podmínky pro zahájení výstavby, ani 
územně plánovací (zastavitelné plochy jsou zařazeny ve III.etapě výstavby), ani územně-
technické (nedostatečná kapacita ČOV, problematické dopravní napojení – bez úprav ä 
prodloužení příjezdných komunikací je další výstavba krajně nevhodná). 

To jsou také důvody, proč je pořízení studie odkládáno. Nemá smysl pořizovat studii „do 
šuplíku“, bylo by to neodpovědné nakládání s obecními prostředky. 

Pokud by se podmínka územní studie promlčela a nově neprodloužila, území by stejně nebylo 
možné, jak sama uvádí, zasíťovat a dopravně obsloužit pro realizaci jednotlivých staveb. Musí 
tedy dojít k dohodě všech zúčastněných tak, aby došlo  efektivně a jednoznačně k rozdělení 
pozemků určených pro výstavbu, pro vložení inženýrských sítí a obsluhu území kapacitní 
komunikací. 

 2. námitka se zamítá 

Odůvodnění: Veřejně prospěšná stavba T27 je navrhovaná kanalizace v lokalitě Pod 
Časnýřem. Návrh kanalizace v územním plánu zůstává (výkresy technické infrastruktury se 
nemění, proto také nebyly zpracovány), z veřejně prospěšných staveb se ale tato kanalizace 
vyřazuje, neboť leží na pozemku p.č. 1203/6, který je v majetku obce a není nutné stanovovat 
další podmínky.  

4) ED.G, Brno, námitka oprávněného investora  

ze dne 24.1.2022 

Požadují doplnit energetickou koncepci napájení obce s výhledem do roku 2040, zahrnující 
kabelizaci sítí VN a obnovu trafostanic VN/NN. Požadují zákres dle přiložené situace do 
grafické části Z2 ÚP a v textové části uvedení v seznamu VPS. 

Vyhodnocení: námitka se zamítá 
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Odůvodnění: oprávněný investor se dle § 55b odst. 2 stavebního zákona vyjadřuje 
k předložené změně č. 2 ÚP Bílovice nad Svitavou, nikoliv obecně k celému území obce. 
Oprávněný investor předložil požadavky k zapracování koncepce rozvoje jeho zařízení do roku 
2040, které náleží do obsahu zadání nového nebo měněného ÚP, případně do záměrů ÚAP. 
 
Nikdo neměl připomínku či jiný návrh, z řad občanů, zastupitelů. 

Pro    11   Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 

 
Usnesení 8.2.  
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou 
 

I.  ověřilo   
ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění., že návrh změny č. 2 územního plánu Bílovice nad Svitavou není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení 
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu  
 

II. rozhodlo  
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o 
námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy. 
  

III. vydává 
ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst.4 stavebního 
zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 
č.413/2005 Sb., ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění formou 
opatření obecné povahy č. 01/2022  - změna č. 2 územního plánu Bílovice nad Svitavou 
 

IV. ukládá  
starostovi zveřejnit veřejnou vyhlášku o vydání opatření obecné povahy č. 01/2022 – změna č. 2 
územního plánu Bílovice nad Svitavou dle § 55c stavebního zákona, v platném znění 
 
 
Nikdo neměl připomínku či jiný návrh, z řad občanů, zastupitelů. 

Pro    10   Proti 0   Zdržel se hlasování 1 

 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Bod 9 Příprava přeměny společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. 

 
Usnesení k bodu 9 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souvislosti s přeměnou rozdělované 
společnosti Mlýnský ostrov s.r.o., IČ: 27718751, ve formě odštěpení sloučením 
s nástupnickou společností Mlýnské byty s.r.o. IČ: 14088444, schvaluje: 
a) odštěpení části jmění rozdělované společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. a 
b) sloučení této odštěpené části s nástupnickou společností Mlýnské byty s.r.o.   
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Odštěpená část jmění nechť zahrnuje zejména pozemky a stavby sloužící k bydlení, 
související smluvní vztahy, finanční prostředky určené k rekonstrukci nemovitostí 
určených k bydlení, jakož i související pasiva.  
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí, že o přeměně společností 
Mlýnský ostrov s.r.o. a Mlýnské byty s.r.o. bude v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění rozhodovat v působnosti 
jediného společníka zúčastněných společností Rada obce Bílovice nad Svitavou.  
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souvislosti s přeměnou uděluje souhlas 
s kapitalizací části pohledávky, kterou má obec vůči společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. 
z titulu zápůjček poskytnutých v minulosti uvedené společnosti jejími společníky. 
Kapitalizována bude část jistiny pohledávky ve výši =9.000.000,- Kč (slovy devět milionů 
korun českých), k datu zápisu přeměny do obchodního rejstříku, a to s účinností 
k rozhodnému dni přeměny. Kapitalizace bude provedena tak, že obec převezme závazek 
k poskytnutí příspěvku do vlastního kapitálu společnosti v částce =9.000.000,- Kč a tento 
závazek splní započtením proti uvedené části zápůjčky. 
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou uděluje souhlas s příplatkem na vlastní kapitál 
společnosti Mlýnské byty s.r.o., a to k datu zápisu přeměny do obchodního rejstříku 
s účinností k rozhodnému dni přeměny. Příplatek na vlastní kapitál v částce =10.000,- Kč 
bude převeden z účtu obce na účet společnosti Mlýnské byty s.r.o. 
 
Uvedená rozhodnutí nepředstavují vyhrazení si jakékoli pravomoci rady v těchto 
záležitostech. 
 

Hlasování aklamací:   
Pro  11 Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
Bod 10 Založení společnosti za účelem zlepšení technické infrastruktury obce 

 
Usnesení k bodu 10 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje založení společnosti BnS 
NET, s.r.o., jak je dále specifikována v zakladatelské listině a dále schvaluje 
zakladatelskou listinu ve znění dle přílohy č. 10. Přílohou zápisu č. 11 je koncept 
notářského zápisu o založení společnosti s ručením omezeným.   
 

Hlasování aklamací:   
Pro  11 Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 

 
  
Bod 11 Různé 
 
Bez usnesení 
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Bod 12 Diskuze 
 

Bez usnesení 

 

 
 

Bod 13 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. 

Děkuji všem za účast.   

 
Poděkoval všem za účast.   

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:45 hodin. 

 
Zapisovatelka: Ida Kárná  

              
 
 


