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VÝPIS USNESENÍ 
z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 12.09.2022, zápis č. 22/2018-2022 
 
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.22/2018-2022: 
 
Program: 

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

zapisovatelky. 
3) Zpráva o plnění usnesení z předcházejícího zasedání zastupitelstva obce  
4) Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období 
5) Rozpočtové opatření č. 8/2022  
6) Majetkové převody  

• Prodej oddělené části z pozemku p.č. 1181/1 o celkové výměře 9563 m2, na 
základě GP č. 2144-160/202, ,nově nazvaný jako p.č. 1181/322 o výměře 57m2  

,na ulici Lesní  ,  k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou 

• Prodej pozemku p.č. st 1560/1 o celkové výměře 13 m2 , na ulici Trávníky, k.ú. i 
obec Bílovice nad Svitavou 

• Prodej pozemku p.č. st. 1561/1 o celkové výměře 21m2 , na ulici Trávníky , k.ú. i 
obec Bílovice nad Svitavou 

• Směna oddělené části z pozemku p.č. 121/3 o celkové výměře 520 m2, na 
základě GP č. 2193-93/2022, nově nazvaný jako p.č. 121/3 o nové výměře 498 
m2, za část 493 m2 z pozemku parc.č. 122 o celkové výměře 986 m2, v chatové 
oblasti Dolice, vše k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou a prodej rozdílu 5 m2 
směňovaných pozemků. 

7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 21/2021/D – akce „V 00579 – lávka pro pěší a 
cyklisty přes řeku Svitavu v Bílovicích nad Svitavou“ 

8) Smlouva o dílo na provedení projektové přípravy včetně inženýrské činnosti pro akci 
„Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ 

9) Informace o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/22 na provedení projektové přípravy 
včetně inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ ze dne 
26. 7. 2022, objednatel Mlýnský ostrov s.r.o. 

10) Informace o plnění Smlouvy o dílo č. 18/2021/D ze dne 29. 9. 2021 na akci 
„Modernizace budovy ZŠ Bílovice nad Svitavou“, zhotovitel HV stavby a práce s.r.o. 

11) Různé                                    
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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 pí Lenku 
Prudíkovou a pí. Kláru Davidovou.  

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 p.Petra Drábka, p. 
Jiřího Štancla 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 předcházejících zasedání ZO 

 

Bez usnesení 
 
 

Bod 4 Zpráva o činnosti rady obce 

Bez usnesení 
 
 

Bod 5 Rozpočtové opatření č. 8/2022 

 

Prudíková opustila sál 18:30 

Usnesení k bodu 5 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 
dle přílohy č. 4 

Hlasování aklamací:   
Pro    10 Proti    0 Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 6 Majetkové převody 

 

Bod 6. 1. Prodej oddělené části z pozemku p.č. 1181/1 o celkové výměře 9563 m2, na 
základě GP č. 2144-160/202, ,nově nazvaný jako p.č. 1181/322 o výměře 57m2  ,na ulici 
Lesní  ,  k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou 

 
Usnesení k bodu 6.1 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej pozemku p. č. 1181/322, 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2, který vznikne na základě Geometrického 
plánu oddělením z původního pozemku p. č. 1181/1, ostatní plocha, jiná plocha o celkové 
výměře 9.563 m2, nacházejícího se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou dle 
podmínek uvedených v přiložené kupní smlouvě vlastníkům jednotek nacházejících se v 
bytovém domě Lesní 707 v poměru, který odpovídá podílům ke společným částem 
nemovité věci, ve které jsou vymezeny jednotky, a to za celkovou kupní cenu ve výši 
=222.300,- Kč (slovy: dvě stě dvacet dva tisíc tři sta korun českých). 
 
Přílohy č.5 

1. Návrh kupní smlouvy   

Hlasování aklamací:   
Pro  10    Proti   0    Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 6.2. Prodej pozemku p.č. st 1560/1 o celkové výměře 13 m2 , na ulici Trávníky, k.ú. 
i obec Bílovice nad Svitavou 

 
Prudíková zpět 18:45 
 
Usnesení k bodu 6.2 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej pozemku p. č. st. 1560/1, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, nacházejícího se v katastrálním území 
Bílovice nad Svitavou manželům Ing. L. K.. a M. K.,664 01 Bílovice nad Svitavou za 
celkovou kupní cenu ve výši =78.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc korun českých) do 
jejich společného jmění manželů. 
 
Přílohy č.6 
Znalecký posudek a Návrh kupní smlouvy   

Hlasování aklamací:   
Pro   11   Proti      0 Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 6.3. Prodej pozemku p.č. st. 1561/1 o celkové výměře 21m2 , na ulici Trávníky , k.ú. 
i obec Bílovice nad Svitavou 
 

 
Usnesení k bodu 6.3 
  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej pozemku p. č. st. 1561/1, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, nacházejícího se v katastrálním území 
Bílovice nad Svitavou za celkovou kupní cenu ve výši =126.000,- Kč (slovy: jedno sto 
dvacet šest tisíc korun českých) do podílového spoluvlastnictví Ing. K .C., 634 00 Brno a 
A. C., 628 00 Brno, a to každému spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ celku. 

Přílohy č.7 
Znalecký posudek a Návrh kupní smlouvy   

Hlasování aklamací:   
Pro  11    Proti   0  Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 6.4. Směna oddělené části z pozemku p.č. 121/3 o celkové výměře 520 m2, na 
základě GP č. 2193-93/2022, nově nazvaný jako p.č. 121/3 o nové výměře 498 m2, za část 
493 m2 z pozemku parc.č. 122 o celkové výměře 986 m2, v chatové oblasti Dolice, vše 
k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou a prodej rozdílu 5 m2 směňovaných pozemků. 

 
Usnesení k bodu 6.4. 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje směnu následujícího pozemku ve 
vlastnictví obce Bílovice nad Svitavou: 

− pozemku p.č. 121/3, ostatní plocha, neplodná půda o nové výměře 498 m2, který 

vznikne na základě Geometrického plánu, a to oddělením z původního pozemku p.č. 

121/3, ostatní plocha, neplodná půda o původní výměře 520 m2, a který se nachází 

v k.ú. i obci Bílovice nad Svitavou a je zapsaný v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov, na LV č. 1 

pro k.ú. Bílovice nad Svitavou, 

za podíl o velikosti id. ½ ve vlastnictví pana Ing. L. K., 643 00 Brno na:  

− pozemku p.č. 122, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 986 m2, který se nachází 

v k. ú. i obci Bílovice nad Svitavou a je zapsaný v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, kat. pracoviště Brno-venkov, na 

LV č. 1606 pro k.ú. Bílovice nad Svitavou, 

s tím, že Ing. L. K. uhradí obci doplatek ve výši 1.625,- Kč. 

Přílohy č.8 
1. Směnná smlouva 

Hlasování aklamací:   
Pro    11  Proti   0  Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 21/2021/D – akce „V 00579 – lávka pro pěší a 
cyklisty přes řeku Svitavu v Bílovicích nad Svitavou“ 

 
Odešel Vozka 18:55 
Vozka zpět 18:57 
 
Usnesení k bodu 7 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo č. 21/2021/D -  akce „V 00579 – lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu v 
Bílovicích nad Svitavou, dodavatel Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 
Brno, IČ: 26944022 a obcí Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581, cena díla činí 
10 409 839,97- Kč bez DPH.   

 Přílohy č.9 
1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.21/2021/D 

Hlasování aklamací:   
Pro  11  Proti   0   Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

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

 
Drábek odešel 19:00 

Drábek zpět 19:05 

 

Usnesení k bodu 8 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na 

provedení projektové přípravy včetně inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí pro 

akci „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“, a to mezi obcí Bílovice nad Svitavou jako 

objednatelem a společností P.P: Architects s.r.o., IČ: 27689778, sídlem Horova 1918/38B, 

616 00 Brno, jako zhotovitelem za cenu 1 540 000,- Kč bez DPH,  za podmínek uvedených 

v přiloženém návrhu smlouvy o dílo. 

Přílohy č.10 

- Smlouva o dílo na provedení projektové přípravy včetně inženýrské činnosti k územnímu 

rozhodnutí pro akci „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ 

Hlasování aklamací:   
Pro  11   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 
Odešel Lázníček 19:06 
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Bod 9 Informace o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/22 na provedení projektové 
přípravy včetně inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ ze 
dne 26. 7. 2022, objednatel Mlýnský ostrov s.r.o. 

 
Lázniček zpět 19:11 

 

Usnesení k bodu 9 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. 1/22 na provedení projektové přípravy včetně inženýrské činnosti pro 

akcie „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ ze dne 26.7.2022, kde objednatelem bude 

společnost Mlýnský ostrov s.r.o. a zhotovitelem společnost P.P. Architects s.r.o., IČ: 

27689778, sídlem Horova 1918/38B, 616 00 Brno za cenu 1 950 000,- Kč bez DPH.  

Přílohy č.11 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/22 na provedení projektové přípravy včetně inženýrské 

činnosti pro akcie „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ ze dne 26.7.2022 

Hlasování aklamací:   
Pro   9   Proti 1   Zdržel se hlasování 1  

Usnesení bylo schváleno 

 
 

Bod 10 Informace o plnění Smlouvy o dílo č. 18/2021/D ze dne 29. 9. 2021 na akci 
„Modernizace budovy ZŠ Bílovice nad Svitavou“, zhotovitel HV stavby a práce s.r.o. 

 
 
Usnesení k bodu 10 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí zprávu o plnění Smlouvy 

o dílo č. 18/2021/D ze dne 29. 9. 2021 na akci „Modernizace budovy ZŠ Bílovice nad 

Svitavou“. Zastupitelstvo pověřuje Radu obce řešením situace, ať již formou případného 

uzavření dodatku k uvedené Smlouvě o dílo nebo formou odstoupení od uvedené 

Smlouvy o dílo a řádného zajištění výběru jiného zhotovitele, či jinou vhodnou formou. 

Hlasování aklamací:   
Pro    11 Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 11 Různé  

 
Bez usnesení 
 
 

Bod 12 Diskuze  

 
Bez usnesení 
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Bod 13 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 bude ustavující. 

Poděkoval všem za účast.   

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:20 hodin. 

 
Zapisovatelka: Ida Kárná  

 
 
 


