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VÝPIS USNESENÍ 
z  jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavo u 

konaného dne 17.12.2018, zápis č. 2/2018-2022 
 

 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z d ůvodu dodržení p řiměřenosti  
rozsahu zve řejňovaných osobních údaj ů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochran ě 
osobních údaj ů v platném zn ění. 
 
Program byl zve řejněn v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném zn ění. 

 
Bod 1 Zahájení  

Bez usnesení 

 

Bod 2 Schválení programu, volba členů návrhové komise, ov ěřovatel ů a určení 
zapisovatelky  
 
 
Usnesení k bodu 2a): 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program z asedání č.2/2018-2022: 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu, volba členů návrhové komise, ov ěřovatel ů a určení 

zapisovatelky 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4. Zpráva finan čního výboru 
5. Zpráva kontrolního výboru 
6. Majetkové p řevody: 

• Prodej odd ělené části  z pozemku p.č. 1287/3 o celkové výměře 21m2, nově 
nazvané jako parc .č. st..1847 o výměře 1m2  , k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou 

• Koup ě pozemku parc. č. 467/2, ostatní plocha, o výměře 50m2, k.ú. i obec Bílovice 
nad Svitavou  

7. Rozpočtové opat ření 11/2018  
8. Návrh rozpo čtu na rok 2019 
9. Zhotovitel projektové dokumentace pro parkovací d ům P+R Bílovice nad 

Svitavou  
10. Různé 
11. Diskuze  
12. Závěr 

 

 

Hlasování aklamací:   
Pro 12      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 
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2b) volba členů návrhové komise 

 

Usnesení k bodu 2b: 
 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí členy návrhové komise paní  
Lenku Prudíkovou a paní MUDr.  Vendulu Bartákovou, Ph.D. 

 

Nikdo neměl připomínku či jiný návrh. 

Hlasování aklamací:   
Pro 12      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
2c) Určení ověřovatel ů a zapisovatele  
 
 
Usnesení k bodu 2c: 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou ur čuje ov ěřovateli zápisu pana Ing. Jana 
Ková ře  a paní Ing. Ivanu Slá čikovou  a  zapisovatelkou, paní Mgr. Idu Kárnou, MPA. 

 

Nikdo neměl připomínku či jiný návrh. 

Hlasování aklamací:   
Pro 12      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 3 Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období 
 

Bez usnesení 

 
 
Bod 4 Zpráva finan čního výboru  
 
 

18:20 se dostavila RNDr. Ta ťána Součková – p řítomno 13 zastupitel ů  

 
Usnesení k bodu č. 4:  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na v ědomí zprávu finan čního výboru 
za období roku 2018. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 5 Zpráva kontrolního výboru 
 
 
Usnesení k bodu č. 5:  

Zastupitelstvo Obce Bílovice nad Svitavou bere na v ědomí zprávu kontrolního výboru 
za rok 2018.  

 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

Bod 6 Majetkové p řevody  
 
Bod 6.1 Prodej odd ělené části z pozemku p. č. 1287/3 o celkové vým ěře 21m2, nově 
nazvané jako parc . č. st..1847 o vým ěře 1m2  , k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou 
 

Usnesení k bodu 6.1.  
ZO Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej části pozemku, který vznikne odd ělením 
z pozemku p. č. 1287/3 – ostatní plocha ,  o celkové vým ěře 21m2 , dle Geometrického 
Plánu H.C.M. s.r.o., č. 1958-2017742/2018, ze dne 10.08.2018, nov ě nazvaný jako 
parc. č.st.1847 o vým ěře 1 m2, na kterém je umíst ěna vodovodní stanice, pozemek se 
nachází u Sokolovny, nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, zapsáno 
na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního ú řadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracovišt ě Brno-venkov. 
 
Prodávající Obec Bílovice nad Svitavou, zastoupena starostou obce Bc. Miroslavem 
Bohá čkem, se sídlem T ěsnohlídkovo nám ěstí č.p. 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou, I Ć: 
00281581, DIĆ:CZ00281581, kupující spole čnost H.C.M. s.r.o.  se sídlem Rooseveltova 
1598, 272 01 Kladno, I Ć: 47543621, DIĆ: CZ47543621, zastoupením pov ěřen Ing. L. Č., 
jednatel. 
 Kupní cena je 350,-K č/ m², celková kupní cena činí 350,- Kč. 
 

 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 6.2  Koup ě pozemku parc. č. 467/2, ostatní plocha, o vým ěře 50m2, k.ú. i obec 
Bílovice nad Svitavou  
 
 
Usnesení 6.2A - koup ě pozemku  

 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluj e koupi pozemku p. č. 467/2, 
ostatní plocha, o celkové vým ěře 50m2, na ulici Vodárenská, nacházející se 
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v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, zapsáno  na listu vlastnictví č. 407 u 
Katastrálního ú řadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovišt ě Brno-venkov,  za 
cenu 350,- K č/m2, tj. 17 500,- Kč celkem.  
„ Prodávající“ nebo „ Oprávn ěný“ Česká telekomunika ční infrastruktura a.s. se 
sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, I Ć : 040840063, DIĆ: CZ04084063 
zastoupená na základ ě pověření Ing. F. C.,, Ředitelem, Finance a „ Kupující“ nebo „ 
Obtížený“ Obec Bílovice nad Svitavou, se sídlem T ěsnohlídkovo nám ěstí č.p. 1000, 
664 01 Bílovice nad Svitavou , I Č : 00281581, DIĆ: CZ00281581, zastoupena starostou 
obce Bc. Miroslavem Bohá čkem. 

 
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
Usnesení 6.2B - kupní smlouva  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje  Kupní smlouvu a Smlouvu o 
zřízení služebnosti k pozemku p. č. 467/2, ostatní plocha, za cenu 350,- K č/m2, tj. 
17 500,- Kč celkem.  
„ Prodávající“ nebo „ Oprávn ěný“ Česká telekomunika ční infrastruktura a.s. se 
sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, I Ć : 040840063, DIĆ : CZ04084063 
zastoupená na základ ě pověření Ing. F. C.,, Ředitelem, Finance a „ Kupující“ nebo „ 
Obtížený“ Obec Bílovice nad Svitavou, se sídlem T ěsnohlídkovo nám ěstí č.p. 1000, 
664 01 Bílovice nad Svitavou , I Č : 00281581, DIĆ: CZ00281581, zastoupena starostou 
obce Bc. Miroslavem Bohá čkem. 

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

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
Bod 7 Rozpo čtové opat ření 11/2018 
 

Usnesení k bodu 7 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje  rozpo čtové opat ření č. 11/2018, 
které je p řílohou zápisu č. 8.  
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 8 Návrh rozpo čtu na rok 2019  
 
 
Usnesení k bodu č.8:  
 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje  v souladu s ust. § 84 odst.2 písm 
b) ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích rozpo čet obce Bílovice nad Svitavou pro rok 2019 
se změnou par. 5213 nov ě par. 5212, ve zve řejněné výši dle p řílohy č 9. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 9 Dodavatel projektové dokumentace pro parkovac í dům P+R Bílovice nad Svitavou  
 

 
Usnesení č. 9. 1 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou, na zákla dě předložených nabídek, schvaluje 
jako zhotovitele projektové dokumentace na základ ě výzvy s názvem   
„Zpracování studie, projektové dokumentace DUR+DSP,  dokumentace pro provád ění 
stavby v č. výkazu vým ěr a rozpo čtu pro parkovací d ům P+R Bílovice nad Svitavou“, jako 
dodavatele spole čnost P.P.Architects s.r.o., I Č: 27689778  se sídlem Slovinská 29, 612 00 
BRNO za celkovou cenu 1. 760. 000,- K č bez DPH.    
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
 
Usnesení č. 9. 2 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou, schvaluj e   Smlouvu o dílo na provedení 
kompletní projektové p řípravy v četně inženýrské činnosti pro akci  „Zpracování studie, 
projektové dokumentace DUR+DSP, dokumentace pro pro vádění stavby v č. výkazu 
vým ěr a rozpo čtu pro parkovací d ům P+R Bílovice nad Svitavou“. Smlouva člení 
zpracování projektu do 4 díl čích fází, zhotovitel spole čnost P.P.Architects s.r.o., I Č: 
27689778  se sídlem Slovinská 29, 612 00 BRNO za ce lkovou cenu 1. 760. 000,- K č bez 
DPH.    
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 10  Různé 
 

Bez usnesení 
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Bod 11 Diskuze   
 
Bez usnesení 
 
 
 

Bod 12 Záv ěr 
 
 

Závěrem starosta  konstatoval, že ZO bere na v ědomí projednání  návrh ů, připomínek a 
podn ětů občanů ve smyslu ustanovení §16 odst. 2, písmeno g) zákon a o obcích. 

 

Mgr. Ida Kárná, MPA 
 
 
              

 
 


