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VÝPIS USNESENÍ 
z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 12.12.2022, zápis č. 2/2022-2026 
 
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. 2/2022-2026: 
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)   Rozpočtové opatření  
7) Rozpočet 2023   
8)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/2021/D Hasičská zbrojnice Bílovice nad 

Svitavou 
9)   Smlouva o zajištění přepravy linka 211 
10) Návrh poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce 
11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 obce Bílovice nad Svitavou o místním poplatku   
      za užívání veřejného prostranství 
12) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2022/D 
13) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/22 
14) Příprava společnosti (sdružení bez právní subjektivity) pro realizaci bílovického 

internetu za účasti BnS NET, s.r.o. a TS HYDRO, spol. s r.o., Smlouva o poskytnutí 
příplatku mimo základní kapitál společnosti BnS NET, s.r.o. a související záležitosti 

15)Různé  
16)Diskuze 
17)Závěr  

Hlasování aklamací:   
Pro 13    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 p. Petra Drábka  a 
p. Dušana Lazníčka. 

Hlasování aklamací:   
Pro  12    Proti 0   Zdržel se hlasování 1  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Usnesení 2c 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu p. Libora Žandu, p.  
Josefa Zavadila a zapisovatelkou pí.  Idu Kárnou. 

Hlasování aklamací:   
Pro 12    Proti 0 Zdržel se hlasování 1 

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 Zpráva finančního výboru   

Usnesení k bodu 5  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí zprávu finančního výboru 
za období roku 2022. 

Hlasování aklamací:   
Pro  13 Proti 0  Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

Bod 6 Rozpočtové opatření    

Usnesení k bodu 6 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022, 
které je přílohou zápisu č.5 

Hlasování aklamací:   
Pro 13 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 7 Rozpočet  2023 

 
Usnesení k bodu 7  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích rozpočet obce Bílovice nad Svitavou pro rok 2023 
dle přílohy č.6  

Hlasování aklamací:   
Pro  13 Proti 0  Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

Bod 8  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/2021/D Hasičská zbrojnice Bílovice nad 
Svitavou 

 
Usnesení k bodu 8  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
24/2021/D ze dne 28.02.2022, dodavatel STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 
01 Boskovice; IČ: 41604041, objednatel Obec Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo 
náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou IČ: 00281581, za cenu 36 959 739,08 bez 
DPH ve lhůtě 360 dnů.  Dodatek je přílohou zápisu č.7   

Hlasování aklamací:   
Pro 13    Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

Bod 9 Smlouva o zajištění přepravy linka 211 

 
Usnesení k bodu 9  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o zajištění přepravy 
mezi Dopravní podnik města Brna, a.s., jako dodavatel, Obec Bílovice nad Svitavou, 
jako odběratel a KORDIS JMK, a.s., jako organizátor. Smluvní strany se dohodly, že na 
lince 211 platí Tarif IDS JMK, Technické a provozní standardy IDS JMK a Smluvní 
přepravní podmínky IDS JMK. Úhrada je pro rok 2023 stanovena dohodou smluvních 
stran ve výši 1 200 000 Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na období od 11. prosince 
2022 do 9. prosince 2023. Smlouva je přílohou zápisu č.8 

Hlasování aklamací:   
Pro 13   Proti   0  Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 10 Návrh poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce 

 
Usnesení k bodu 10  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., 
poskytuje mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných 
úkolů obce, starostovi obce Bílovice nad Svitavou, za:  

Aktivní přístup při plnění svých úkolů obce, kterým významně přispívá k rozvoji Bílovic nad 
Svitavou, prezentací i propagací v médiích jak tištěných, tak rozhlasových či televizních. Obec 
a její úspěchy propaguje i na úrovni Jihomoravského kraje. Velmi aktivně se účastní jednání a 
zajišťování dotačních finančních prostředků, které zajišťují rozvoj obce a spoří tak prostředky 
obecního rozpočtu.  Svoji aktivitou zajišťuje občanům rychlé informace o dění v obci, 
prostřednictvím fcb stránek i aplikací pro občany. Je aktivním členem ve společnostech, 
komisích, výborech, kde hájí zájmy obce.     
V souhrnné výši za rok 2022 ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu 
tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce za měsíc. 

Hlasování aklamací:   
Pro 11   Proti   0 Zdržel se 2 

Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

Bod 11 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 obce Bílovice nad Svitavou o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 

 
Usnesení k bodu 11 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou vydává na základě ustanovení § 10 písm. d) 
a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Obecně závazná vyhlášku č. 1/2022, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. Obecně závazná vyhláška je přílohou zápisu č.9  

Hlasování aklamací:   
Pro  12  Proti  0  Zdržel se 1 

Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

Bod 12 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2022/D 

Usnesení k bodu 12 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
6/2022/D ze dne 20.09.2022, na provedení projektové přípravy včetně inženýrské činnosti 
k územnímu rozhodnutí pro akci „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ mezi Obcí 
Bílovice nad Svitavou sídlem Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou, 
IČ: 00281581, jako objednatel a P.P. Architects s.r.o., se sídlem Slovinská 693/29, Královo 
Pole, 612 00 Brno, IČ: 27689778  jako zhotovitel, za podmínek uvedených v návrhu 
Dodatku č.1. Dodatek je přílohou zápisu 10 

Hlasování aklamací:   
Pro 13  Proti 0  Zdržel se hlasování  0 

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 13 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/22 

 
Usnesení k bodu 13 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
dílo č. 1/22 ze dne 26.7.2022 a následně dne 22.9.2022 Strany uzavřely Dodatek č.1 na 
provedení projektové přípravy včetně inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace 
lokality Mlýnský ostrov“ mezi Mlýnský ostrov s.r.o. sídlem Fügnerovo nábř. 27, 664 01 
Bílovice nad Svitavou, IČ: 27718751, jako objednatel a P.P. Architects s.r.o. se sídlem 
Slovinská 693/29, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 27689778, jako zhotovitel za 
podmínek uvedených v návrhu Dodatku č. 2. Dodatek je přílohou zápisu č.11 

Hlasování aklamací:   
Pro  13  Proti  0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

 

Bod 14 Příprava společnosti (sdružení bez právní subjektivity) pro realizaci bílovického 
internetu za účasti BnS NET, s.r.o. a TS HYDRO, spol. s r.o., Smlouva o poskytnutí 
příplatku mimo základní kapitál společnosti BnS NET, s.r.o. a související záležitosti 

 
Usnesení k bodu 14 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou uděluje souhlas s příplatkem do vlastního 
kapitálu společnosti BnS NET v částce =500.000,- Kč, a to za podmínek stanovených 
v přiložené Smlouvě o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. 
Příplatek bude převeden z účtu obce na účet společnosti BnS NET. 
Uvedená rozhodnutí nepředstavují vyhrazení si jakékoli pravomoci rady v těchto 
záležitostech. 

Příloha č.12 a č. 13 
1. Situace jednotlivých etap 
2. Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál 

 

Hlasování aklamací:   
Pro 11   Proti 0  Zdržel se 2  

Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

Bod 15 Různé 

Bez usnesení  
 
 
 

Bod 16 Diskuze 

Bez usnesení 
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Bod 17 Závěr  

Starosta poděkoval za spolupráci a trpělivost při separaci odpadů, byl zaveden nový systém. 

Starosta poděkoval za všechno, co občané v uplynulém roce dokázali. „Blíží se nejkrásnější 
svátky  roku, a tak vám chci popřát hodně zdraví, pohody a štěstí v rodinném kruhu. Krásné 
Vánoce, rodinou pohodu a pevné zdraví nejen v roce 2023“.  

Závěrem konstatoval, že zastupitelstvo obce bere na vědomí projednání návrhů, 
připomínek a podnětů občanů ve smyslu ustanovení §16 odst. 2, písmeno g) zákona o 
obcích. 

 

Poděkoval všem za účast.   

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:40 hodin. 

 
Zapisovatelka: Ida Kárná  

 
 

 
 


