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VÝPIS USNESENÍ 
z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 13.06.2022, zápis č. 20/2018-2022 
 
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.20/2018-2022: 
 
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) Majetkové převody 

• Prodej p.č.: 1181/256 v k. ú. Bílovice nad Svitavou 
7) Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě a dohodě o vypořádání sporného vlastnictví ze dne 
28.6.2021 
8) Informace o smlouvě o dílo na provedení projektové přípravy včetně inženýrské činnosti pro 

akci „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ 
9) Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2021 
10) Závěrečný účet obce za rok 2021 
11) Rozpočtové opatření č. 6/2022 
12) Příprava přeměny společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. - Souhlasy a vzdání se práv společníka 
společnosti zúčastněné na přeměně 
13) Výběr dodavatele „V 00605 – Vybudování areálu na pumptrack – nové vyhlášení“ 
14) Založení DSO KTS EKOLOGIE a majetkové vztahy mezi DSO a KTS Ekologie, s.r.o. 
15) Petice za přemístění kontejneru v lokalitě Dolice 
16) Různé 
17) Diskuze 
18) 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 Martina Vozku 
a Libora Žandu. 
 
Pro   13    Proti 0  Zdržel se hlasování 1  

Usnesení bylo schváleno 
 

2c) Určení ověřovatelů a zapisovatele  
 
usnesení 2c 
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu pí. Taťánu 
Součkovou a p. Radka Szabó a zapisovatelkou pí. Idu Kárnou. 

Hlasování aklamací:   
Pro   13   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 Zpráva finančního výboru 

 
Usnesení k bodu 5 
 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
Zpráva je přílohou zápisu č. 4 

Hlasování aklamací:   
Pro  14   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 6 Majetkové převody 

 
 

 Prodej p.č.: 1181/256 v k. ú. Bílovice nad Svitavou 
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Usnesení k bodu 6 
  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej parkovacího stání, tj. 
pozemku p.č. 1181/256, ostatní plocha o výměře 15m2, nacházejícího se v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou, za kupní cenu ve výši 120 000,- Kč paní MgA. J. M.. Veškeré 
náklady na převod parkovacích stání bude platit kupující. 
 
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení č. 5.  
 

Hlasování aklamací:   
Pro     2 Proti 8  Zdržel se hlasování 4  

Usnesení nebylo schváleno 
 
 

Bod 7 Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě a dohodě o vypořádání sporného vlastnictví ze dne 

28.6.2021  

 
Usnesení k bodu 7 

  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Směnné 
smlouvě a dohodě o vypořádání sporného vlastnictví uzavřené dne 28. 6. 2021 mezi M. 
K., a Z. K., , oba bytem , 664 01 Bílovice nad Svitavou na straně jedné a obcí Bílovice nad 
Svitavou na straně druhé. 
 
Na Radě obce se ponechává, aby zřídila ve prospěch obce služebnost plotu, jak to 
předpokládá schvalovaný Dodatek č. 1. 
 
Příloha č. 6 

1. Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě a dohodě o vypořádání sporného vlastnictví 
 
 

Hlasování aklamací:   
Pro    14 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 

 

Bod 8 Informace o smlouvě o dílo na provedení projektové přípravy včetně inženýrské 
činnosti pro akci „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ 

 
Usnesení k bodu 8 
  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí, že bude uzavřena Smlouva o 
dílo označovaná v tuto chvíli pracovně jako Smlouva o dílo na provedení projektové 
přípravy včetně inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“, a to 
mezi společností Mlýnský ostrov s.r.o. jako objednatelem a společností P.P. Architecs 
s.r.o., IČ: 27689778, sídlem Horova 1918/38b, 616 00 Brno – Žabovřesky jako 
zhotovitelem.  
 



Stránka 4 z 9 
 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou uděluje souhlas s peněžitým příplatkem do 
vlastního kapitálu společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. v částce ve výši 1.960.000,- Kč. 
Příplatek bude převeden z účtu obce na účet společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. 
 
Uvedená rozhodnutí nepředstavují vyhrazení si jakékoli pravomoci rady v těchto 
záležitostech. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou ukládá správci rozpočtu 
připravit rozpočtové opatření ve výši 1.960.000,- ve prospěch  společnosti Mlýnský 
ostrov s.r.o.. 
 
Příloha č. 7 

1. Návrh Smlouvy o dílo označované pracovně jako Smlouva o dílo na provedení 
projektové přípravy včetně inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace lokality Mlýnský 
ostrov“ 

 

Hlasování aklamací:   
Pro   14  Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 9 Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2021 

 
Usnesení k bodu 9 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření 
Obce Bílovice nad Svitavou za rok 2021. Zpráva je přílohou č. 8 zápisu.  
 

Hlasování aklamací:   
Pro   14   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 
 

Bod 10 Závěrečný účet obce za rok 2021 

 
Usnesení k bodu 10  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 
v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zprávu auditora 
za rok 2021 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 2021 je přílohou č. 9 zápisu. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro    14  Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Usnesení k bodu 10.1  
 
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 31.12.2021. 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 zápisu č. 10 
 
Hlasování jmenovitě /dle zákona o rozpočtových pravidlech/ 

PRO:   

MUDr. Vendula BARTÁKOVÁ, Ph.D. 
Ing. Klára Davidová 
Mgr. Miroslav BOHÁČEK 
MVDr. Petr  DRÁBEK 
Mgr. Jan  HORÁČEK 
Ing. Dušan LÁZNÍČEK 
Ing. Ivan MICHALÍK 
Lenka PRUDÍKOVÁ 
Ing. Ivana SLAĆIKOVÁ 
RNDr. Taťána SOUČKOVÁ 
Ing. Radek SZABÓ, Ph.D. 
Ing- Jiří ŠTANCL 
Mgr. Martin VOZKA 
Mgr. Libor ŽANDA 
 
Celkem   Pro 14  

Proti – 0 

Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

  
 

Bod 11 Rozpočtové opatření č. 6/2022 

Usnesení k bodu 11 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022, 
které je přílohou zápisu č.11  
 

Hlasování aklamací:   
Pro     14 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 12 Příprava přeměny společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. - Souhlasy a vzdání se práv 

společníka společnosti zúčastněné na přeměně 

 

Usnesení k bodu 12 
  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souvislosti s přeměnou společnosti Mlýnský 
ostrov s.r.o. ve formě odštěpení sloučením s nástupnickou společností Mlýnské byty 
s.r.o. schvaluje  

− Souhlasy a vzdání se práv společníka společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. zúčastněné 
na přeměně v přiloženém znění, 

− Souhlasy a vzdání se práv společníka společnosti Mlýnské byty s.r.o. zúčastněné na 
přeměně v přiloženém znění, 

jak jsou přiloženy k tomuto zápisu z jednání Zastupitelstva obce. 
 
Přílohy: č.12, č.13, č.14 

1. Souhlasy a vzdání se práv společníka společnosti zúčastněné na přeměně – Mlýnský 
ostrov s.r.o. 

2. Souhlasy a vzdání se práv společníka společnosti zúčastněné na přeměně – Mlýnské 
byty s.r.o. 

3. Projekt přeměny 

 

Hlasování aklamací:   
Pro  12    Proti      Zdržel se hlasování 2  

Usnesení bylo schváleno 
 

 

Bod 13 Výběr dodavatele „V 00605 – Vybudování areálu na pumptrack – nové vyhlášení“ 

Usnesení k bodu 13.1 
 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou na základě hodnocení nabídek schvaluje 
dodavatele na akci „V 00605 – Vybudování areálu na pumptrack – nové vyhlášení“, 
společnost SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191, 
cena díla 4 166 971,96,- Kč  bez DPH, záruční doba délce 60 měsíců.  

Hlasování aklamací:   
Pro     14 Proti      Zdržel se hlasování  

Usnesení bylo schváleno 
 

Usnesení k bodu 13.2 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o dílo č. 5/2022/SoD na 
akci „V 00605 – Vybudování areálu na pumptrack – nové vyhlášení“, dodavatel 
společnost SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191, 
cena díla 4 166 971,96,- Kč  bez DPH, záruční doba délce 60 měsíců. Smlouva je přílohou 
zápisu č.15     

Hlasování aklamací:   
Pro   14   Proti      Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 14 Založení DSO KTS EKOLOGIE a majetkové vztahy mezi DSO a KTS Ekologie, s.r.o. 

 

Usnesení k bodu 14.1  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souladu s § 84  odst 2) písm e) zákona č. 
128/2000 Sb., schvaluje vstup jako zakládajícího člena  do Dobrovolného svazku obcí 
KTS EKOLOGIE  se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO   dosud nepřiděleno,  
zakládaného za účelem  společné realizace odpadového hospodářství  a zavádění  
principů oběhového hospodářství do praxe  s cílem uspořit prostředky a  zefektivnit 
využití dotací.  Obec Bílovice nad Svitavou se stane  členem  Dobrovolného svazku obcí 
KTS EKOLOGIE   podpisem Zakládající smlouvy Dobrovolného svazku obcí KTS 
EKOLOGIE, jejíž přílohou jsou Stanovy Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE  a 
splacením vstupního členského příspěvku 50 000,- Kč, na který bude započítána úhrada 
za převod podílu obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. na Dobrovolný svazek obcí 
KTS EKOLOGIE. 

Hlasování aklamací:   
Pro     14 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

Usnesení k bodu 14.2  
 

 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou  v souladu s § 84  odst 2) písm b) zákona 

č. 128/2000 Sb., schvaluje vstupní členský příspěvek  do Dobrovolného svazku obcí 

KTS EKOLOGIE  ve výši 50 000,- Kč.  

 

Hlasování aklamací:   
Pro     13 Proti 0   Zdržel se hlasování 1  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

Usnesení k bodu 14.3 
 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souladu s § 84  odst 2) písm b) zákona č. 

128/2000 Sb., schvaluje převod podílu obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se 

sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO :283 10 942   na nově založený Dobrovolný 

svazek obcí KTS EKOLOGIE za  cenu odpovídající peněžitému vkladu vloženému do 

společnosti  KTS EKOLOGIE s.r.o.  s tím, že na pohledávku obce ve výši 50 000,- Kč za 

převod podílu ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. bude započten závazek obce uhradit 

vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE.    

 

Hlasování aklamací:   
Pro   14   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Usnesení k bodu 14.4  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou  v souladu s § 84  odst 2) písm b) zákona č. 

128/2000 Sb., schvaluje   znění  Zakládající listiny DSO a Stanov DSO upravujících 

poměry v DSO dle přílohy č.16    

Hlasování aklamací:   
Pro     14 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

Usnesení k bodu 14.5 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou  v souladu s § 84  odst 2) písm b) zákona č. 

128/2000 Sb., schvaluje  pověřuje starostu obce , Mgr. Miroslava Boháčka k tomu, aby 

učinil za obec Bílovice nad Svitavou  jako člena DSO KTS EKOLOGIE   veškeré 

související úkony, zejména podpis  zakládající listiny Dobrovolného svazku obcí KTS 

EKOLOGIE  a zastupováním obce na členské schůzi  Dobrovolného svazku obcí KTS 

EKOLOGIE s programem založení Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE.  

Hlasování aklamací:   
Pro     14 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

  Usnesení bylo schváleno 

 

 

Usnesení k bodu 14.6 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou  v souladu s § 84  odst 2) písm b) zákona č. 

128/2000 Sb., schvaluje  pověřuje starostu obce , Mgr. Miroslava Boháčka  k tomu, aby 

učinil za obec Bílovice nad Svitavou jako společníka společnosti KTS EKOLOGIE 

s.r.o., se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO: 283 10 942  veškeré úkony, 

zejména podpis smlouvy o převodu podílu ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. z obce 

Bílovice nad Svitavou   na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE.  

Hlasování aklamací:   
Pro   14   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

Bod 15 Petice za přemístění kontejneru v lokalitě Dolice 

 

Usnesení k bodu 15 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu 
petičním posoudilo obsah petice podané pod č.j. 619/2022/BNS  a konstatuje, že  dodá 
další velkoobjemový kontejner do oblasti Dolice, který bude umístěn na ploše před 
fotbalovým hřištěm. Kontejner byl 02.06.2022 objednán, doba dodání nového kontejneru 
je 6-8 týdnů.  

Hlasování aklamací:   
Pro    14  Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 16 Různé  

 

 

Starosta navrhl doplnění bodu jednání  
 
Na program zasedání č.20/ 2018-2022 se vkládá bod 16.1. Změna četnosti svozu 
komunálního odpadu u RD od 1.7.2022 1x za  2 týdny.  
 
Nikdo neměl připomínku či jiný návrh, z řad občanů, zastupitelů   

Hlasování aklamací:   
Pro    14  Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 
 

Usnesení k bodu 16.1 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje změnu četnosti svozu 
komunálního odpadu od rodinných domů v Bílovicích nad Svitavou od 01.07.2022 1x 
za 2 týdny.  

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

Hlasování aklamací:   
Pro    8  Proti 4   Zdržel se hlasování 2 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

Bod 17 Diskuze  

 

Bez usnesení 
 
 
 

Bod 18 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 12.9.2022 

Poděkoval všem za účast.   

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:10  hodin. 

 
Zapisovatelka: Ida Kárná  

              
 
 


