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VÝPIS USNESENÍ 
z  jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 17.06.2019, zápis č. 5/2018-2022 
 

 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti  
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů.  
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.5/2018-2022: 

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

zapisovatelky 
3) Zpráva o činnosti rady obce  
4) Zpráva finančního výboru 
5)   Zpráva kontrolního výboru 
6) Majetkové převody 

• Budoucí převod nebytové jednotky 1B v domě Šebelova 750, Bílovice nad 
Svitavou a příslušných spoluvlastnických podílů na pozemku pod domem a 
funkčně souvisejících vedlejších pozemcích; 

• Prodej oddělené části z pozemku p.č. 958/3 o celkové výměře 2229m2, na 
základě GP č. 1991-45/2019 ze dne 23.4.2019, nově nazvaný jako p.č. 958/8 o 
výměře 92m2  ,na ulici Havlíčkova ,  k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou; 

• Prodej části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 948/25 – 
ostatní plocha o celkové výměře 416 m2 , dle GP č. 1999-71/2019, nově nazvaný 
jako par.č. 948/31 o výměře 25 m2; 

• Koupě pozemku p.č. 390/19 ostatní plocha, o výměře 103 m2 v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou, který vznikl oddělením z pozemků p.č. 390/6 a z p.č. 
390/8 dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019 zpracovaného společností 
TRIGEO GK s.r.o., ověřeného dne 6.5.2019 oprávněným zeměměřickým 
inženýrem Ing. O. Š., s nímž Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště Brno – venkov vyslovil souhlas dne 14.5.2019; 

• Koupě pozemku p.č. 379/10, ostatní plocha o výměře 25 m2 a pozemku  

p.č. 379/11, ostatní plocha o výměře 104 m2, nacházejících se v katastrálním 

území Bílovice nad Svitavou, které vznikly oddělením z pozemku p.č. 379/5 dle 

geometrického plánu č. 1984-18107/2019; 

• Koupě pozemku p.č. 322/13, ostatní plocha o výměře 113 m2, v katastrálním 

území Bílovice nad Svitavou, který vznikl rozdělením původního pozemku p.č. 
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322/13, orná půda o výměře 156 m2 na tři nově vznikající pozemky dle 

geometrického plánu č. 1984-18107/2019; 

• Koupě pozemku p.č. 378/11, ostatní plocha o výměře 13 m2 a pozemku p.č. 

378/12, ostatní plocha o výměře 61 m2, nacházejících se v katastrálním území 

Bílovice nad Svitavou, které vznikly oddělením z pozemku p.č. 378/3 dle 

geometrického plánu č. 1984-18107/2019.  

7) Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2018 
8) Závěrečný účet obce za rok 2018 
9) Inventarizace 2018 
10) Účetní závěrka obce k 31.12.2018 
11) Dodatek ke Smlouvě o dílo č.12/2018/D – parkovací dům 
12) Výstavba tlakové kanalizace na ulici Havlíčkova 
13) Zřizovací listina ZŠ 
14) Zřizovací listina MŠ 
15) Bezúplatný převod majetku do vlastnictví Dobrovolného svazku obcí „Vodovody a 

kanalizace Bílovicko“ 
16) Různé 
17) Diskuze 
18)  Závěr 
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      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 p. Ivana 
Michalíka a p. Libora Žandu  
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0  Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 

2c) Určení ověřovatelů a zapisovatele  
 
 
Usnesení 2c 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu pí. Kláru Mrkosovou 
a p. Radka Szabo a zapisovatelkou, pí. Idu Kárnou. 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 3 Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období 

 
Bez usnesení 

 
 

Bod 4 Zpráva finančního výboru  
 

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

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 5 Zpráva kontrolního výboru 

 
Usnesení k bodu č. 5 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. Zpráva je přílohou zápisu č.5. 
    

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 6 Majetkové převody  

 

Bod 6.1. Budoucí převod nebytové jednotky 1B v domě Šebelova 750, Bílovice nad 
Svitavou a příslušných spoluvlastnických podílů na pozemku pod domem a funkčně 
souvisejících vedlejších pozemcích; 

Usnesení k bodu č. 6.1 
 

Zastupitelstvo schvaluje budoucí převod spoluvlastnického podílu obce na nebytové jednotce (dále jen 

„jednotka“) zahrnující vzájemně spojený a neoddělitelný 

− nebytový prostor (dále jen „nebytový prostor“) označovaný dosud jako 1B, který se nachází v  

domě č.p. 750 (dále jen „dům“) na ulici Šebelova v obci Bílovice nad Svitavou, postaveném na 

pozemku p.č. st. 1570 v k.ú. Bílovice nad Svitavou (dále jen „pozemek pod domem“), a 

− spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci, ve které bude jednotka podle Prohlášení 

vlastníka vymezena. 

Předmětem převodu bude: 

a) spoluvlastnický podíl id. 51/100 na jednotce, 

b) spoluvlastnický podíl na pozemku pod domem a spoluvlastnický podíl na funkčně souvisejících 

pozemcích, pokud by tyto podíly dle Prohlášení vlastníka nebyly převáděny jako součást podílu na 

samotné jednotce dle písm. a). 

Bude-li obec v době převodu vlastníkem celé jednotky, převede ji jako celek. Funkčně souvisejícími 

pozemky se rozumí pozemky p.č. 1181/105 a 1181/109 v k.ú. Bílovice nad Svitavou (dále jen „funkčně 
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související vedlejší pozemky“) nebo jen geometrickým plánem v budoucnu vymezené menší části 

těchto pozemků. Velikost převáděných spoluvlastnických podílů na pozemcích bude shodná, jako 

velikost převáděného podílu na domě.  

 

Nabyvatelem bude nájemce nebytového prostoru, který bude mít v Nájemní smlouvě právo na budoucí 

převod sjednáno a který bude nájemcem v době uskutečnění budoucího převodu.  

 

Cena za převod bude činit =1,- Kč (slovy jednu korunu českou). Výše ceny je zdůvodněna tím, že obec 

v minulosti převzala závazek budoucího převodu za tuto částku v Nájemních smlouvách uzavřených 

s nájemci jako osobami, které se svými příspěvky podílely na výstavbě domu.  

 

Budoucí převod se uskuteční až po uplynutí doby, po kterou nelze byty v domě dle dotačních pravidel do 

vlastnictví převést. Předpokládaná doba převodu je tedy 1.3.2025. Obec bude při převodu respektovat 

zákonná předkupní práva.  

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu, aby v rámci nové Nájemní smlouvy uzavírané s 

nástupcem stávajícího nájemce nebytového prostoru sjednalo závazek obce k popsanému budoucímu 

převodu. Podmínky nájmu nechť schválí rada obce v rámci své působnosti. 

  

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 6.2. Prodej oddělené části z pozemku p.č. 958/3 o celkové výměře 2229m2, na základě 
GP č. 1991-45/2019 ze dne 23.4.2019, nově nazvaný jako p.č. 958/8 o výměře 92m2  ,na ulici 
Havlíčkova ,  k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou; 

Usnesení k bodu 6.2. 

 
Zastupitelstvo Obce Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej oddělené části z pozemku p. 
č. 958/3 o celkové výměře 2229m2, dle Geometrického plánu číslo plánu 1991 – 45/2019 
ze dne 23.04.2019, nově nazvané jako p. č. 958/8 o výměře 92 m², na ulici Havlíčkova ,vše 
 nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, zapsáno na listu vlastnictví č. 
1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. 
Prodávající Obec Bílovice nad Svitavou, zastoupena starostou obce Bc. Miroslavem 
Boháčkem, se sídlem Těsnohlídkovo náměstí č.p. 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou,  
Kupující pan J. A. 664 01 Bílovice nad Svitavou . Kupní cena je stanovena na základě 
znaleckého posudku č. 1314-33/2019 ze dne 24.4.2019 ve výši 500,-Kč/ m², celková kupní 
cena činí 46.000,- Kč. 
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 6.3. Prodej části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 948/25 – ostatní 
plocha o celkové výměře 416 m2 , dle GP č. 1999-71/2019, nově nazvaný jako par.č. 948/31 o 
výměře 25 m2; 

Usnesení k bodu 6.3 
Zastupitelstvo Obce Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej oddělené části z pozemku p. 
č. 948/25 o celkové výměře 416m2, dle Geometrického plánu číslo plánu 1999 – 71/2019, 
nově nazvané jako p. č. 948/31 o výměře 25 m², na ulici Havlíčkova, vše nacházející se 
v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, zapsáno na listu vlastnictví č. 1 u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. 
Prodávající Obec Bílovice nad Svitavou, zastoupena starostou obce Bc. Miroslavem 
Boháčkem, se sídlem Těsnohlídkovo náměstí č.p. 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou, 
Kupující paní Mgr. M. M.,Ph.D. ,., 664 01 Bílovice nad Svitavou.. Kupní cena je stanovena 
na základě znaleckého posudku č. 1314-33/2019 na obdobný pozemek v téže lokalitě ze 
dne 24.4.2019 ve výši 500,-Kč/ m², celková kupní cena činí 12.500,- Kč. 
 
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 6.4. Koupě pozemku p.č. 390/19 ostatní plocha, o výměře 103 m2 v katastrálním území 
Bílovice nad Svitavou, který vznikl oddělením z pozemků p.č. 390/6 a z p.č. 390/8 dle 
geometrického plánu č. 1984-18107/2019 zpracovaného společností TRIGEO GK s.r.o., 
ověřeného dne 6.5.2019 oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. O. Š., s nímž Katastrální 
úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – venkov vyslovil souhlas dne 
14.5.2019; 

 

Usnesení k bodu 6.4. 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje koupi pozemku p.č. 390/19 ostatní 
plocha, o výměře 103 m2 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou (dále jen „Pozemek“ 
nebo „Předmět převodu“). Pozemek vznikl oddělením z  pozemků p.č. 390/6 a z p.č. 390/8 
dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019  zpracovaného společností TRIGEO GK 
s.r.o., ověřeného dne 6.5.2019 oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. O. Š., s nímž 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – venkov vyslovil 
souhlas dne 14.5.2019. Prodávající  Ing. S. K., Bílovice nad Svitavou za smluvní kupní  
cenu  500,- Kč/m2, za  celkovou kupní cenu 51 500,- Kč. Kupující Obec Bílovice nad 
Svitavou, zastoupena starostou obce Bc. Miroslavem Boháčkem, se sídlem 
Těsnohlídkovo náměstí č.p. 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou. Náklady správního 
poplatku za vklad v částce =1.000,- Kč uhradí Kupující. 
 
 

 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 6.5. Koupě pozemku p.č. 379/10, ostatní plocha o výměře 25 m2 a pozemku p.č. 379/11, 

ostatní plocha o výměře 104 m2, nacházejících se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, 

které vznikly oddělením z pozemku p.č. 379/5 dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019; 

 
Usnesení k bodu č. 6.5.  

 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje koupi pozemku p.č. 379/10, ostatní 
plocha o výměře 25 m2; pozemku p.č. 379/11, ostatní plocha o výměře 104 m2; vše 
nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou. Pozemky vznikly oddělením 
z  pozemku p.č. 379/5 dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019 zpracovaného 
společností TRIGEO GK s.r.o., ověřeného dne 6.5.2019 oprávněným zeměměřickým 
inženýrem Ing. O. Š., s nímž Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště Brno – venkov vyslovil souhlas dne 14.5.2019. Prodávající  Ing. H. H., 
Bílovice nad Svitavou , za smluvní kupní  cenu  350,- Kč/m2, za  celkovou kupní cenu 45 
150,- Kč. Kupující Obec Bílovice nad Svitavou, zastoupena starostou obce Bc. 
Miroslavem Boháčkem, se sídlem Těsnohlídkovo náměstí č.p. 1000, 664 01 Bílovice nad 
Svitavou. Náklady správního poplatku za vklad práv v částce =1.000,- Kč uhradí 
Kupující. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 

Bod 6.6. Koupě pozemku p.č. 322/13, ostatní plocha o výměře 113 m2, v katastrálním území 

Bílovice nad Svitavou, který vznikl rozdělením původního pozemku p.č. 322/13, orná půda o 

výměře 156 m2 na tři nově vznikající pozemky dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019; 

 
 Usnesení k bodu č. 6.6.  
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje koupi pozemku p.č. 322/13, ostatní 

plocha o výměře 113 m2, v katastrálním území Bílovice nad Svitavou. Pozemek vznikl 

rozdělením původního pozemku p.č. 322/13, orná půda o výměře 156 m2 na tři nově 

vznikající pozemky dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019 (dále jen „Geometrický 

plán“) zpracovaného společností TRIGEO GK s.r.o., ověřeného dne 6.5.2019 oprávněným 

zeměměřickým inženýrem Ing. O. Š., s nímž Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Brno – venkov vyslovil souhlas dne 14.5.2019. Prodávající manželé   

E. P. a A. P., Bílovice nad Svitavou za smluvní kupní  cenu  350,- Kč/m2, za  celkovou 

kupní cenu 39 550,- Kč. Kupující Obec Bílovice nad Svitavou, zastoupena starostou obce 

Bc. Miroslavem Boháčkem, se sídlem Těsnohlídkovo náměstí č.p. 1000, 664 01 Bílovice 

nad Svitavou.  Náklady správního poplatku za vklad práv v částce =1.000,- Kč uhradí 

Kupující. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 6.7. Koupě pozemku p.č. 378/11, ostatní plocha o výměře 13 m2 a pozemku p.č. 378/12, 

ostatní plocha o výměře 61 m2, nacházejících se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, 

které vznikly oddělením z pozemku p.č. 378/3 dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019.  

 
Usnesení k bodu č. 6.7.  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje koupi pozemku p.č. 378/11, 
ostatní plocha o výměře 13 m2;a pozemku p.č. 378/12, ostatní plocha o výměře 61 m2; 
vše nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou. Pozemky vznikly 
oddělením z  pozemku p.č. 378/3 dle geometrického plánu č. 1984-18107/2019  
zpracovaného společností TRIGEO GK s.r.o., ověřeného dne 6.5.2019 oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. O. Š., s nímž Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 
katastrální pracoviště Brno – venkov vyslovil souhlas dne 14.5.2019.  
 Prodávající manželé I. B. a V. B., Bílovice nad Svitavou za smluvní kupní cenu 350,- 

Kč/m2, za  celkovou kupní cenu 25900,- Kč. Kupující Obec Bílovice nad Svitavou, 

zastoupena starostou obce Bc. Miroslavem Boháčkem, se sídlem Těsnohlídkovo 

náměstí č.p. 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou.  Náklady správního poplatku za 

vklad práv v částce =1.000,- Kč uhradí Kupující. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

Bod 7 Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2018 

Usnesení k bodu č.7:  
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření 
Obce Bílovice nad Svitavou za rok 2018. Zpráva je přílohou zápisu č. 8 
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

Bod 8 Závěrečný účet obce za rok 2018 

 
Usnesení k bodu č. 8:  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 
v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zprávu auditora 
za rok 2018  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 2018 je přílohou zápisu č. 9 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 9 Inventarizace 2018 

 

Usnesení k bodu č. 9 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou, bere na vědomí výsledky provedené fyzické a 
dokladové inventury za rok 2018.  

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 

 

Bod 10 Účetní závěrka obce k 31.12.2018 

 
Usnesení k bodu č. 10:  

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 31.12.2018. 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/  

MUDr. Vendula B A R T Á K O V Á, Ph.D. 

MVDr. Petr D R Á B E K 

Mgr. Jan H O R Á Č E K   

Ing.  Jan K O V Á Ř  

Ing. Dušan L Á Z N Í Č E K  

Ing. Ivan M I C H A L Í K  

Ing. Klára M R K O S O V Á 

Ing. Ivana   S L Á Č I K O V Á 

RNDr. Taťána   S O U Č K O V Á 

Ing. Radek S Z A B Ó, Ph.D. 

Ing. Jiří   Š T A N C L  

Mgr. Martin   V O Z K A 

Mgr. Libor Ž A N D A 

 

Proti: 0 
 
Zdržel se hlasování 0 
Usnesení bylo schváleno 
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Bod 11 Dodatek ke Smlouvě o dílo č.12/2018/D – parkovací dům   

 
Usnesení k bodu č, 11 
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě  o dílo č.  
12/2018/D  na provedení kompletní projektové přípravy včetně inženýrské činnosti pro 
akci „Zpracování studie, projektové dokumentace DUR+DSP, dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu pro parkovací dům P+R Bílovice nad 
Svitavou“ , ze dne 21.12.2018 se společností  P.P. Architects s.r.o., IČ: 27689778 dle 
přílohy č.11 
 
 

Hlasování aklamací:   
Pro 12      Proti 1   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 12 Výstavba tlakové kanalizace na ulici Havlíčkova 

 
Usnesení k bodu  č. 12.   
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje vzor Smlouvy o připojení na 
kanalizaci na ul. Havlíčkova dle přílohy č. 12. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou 
ukládá radě obce Bílovice nad Svitavou uzavřít smlouvu s jednotlivými vlastníky 
nemovitostí.  

 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 

Bod 13. Zřizovací listina ZŠ 

 
Usnesení k bodu č. 13  
 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje  v souladu s ustanovením § 35 a § 
84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává úplné znění 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy obce Bílovice nad Svitavou  ve 
znění změn a doplňků schválených dodatky č. 1 ze dne 18.12.2002 až č.7 ze dne 
30.09.2009. Zřizovací listina je přílohou č. 13  
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 14. Zřizovací listina MŠ 

 
Usnesení k bodu č. 14  
 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje v souladu s ustanovením § 35 a § 84 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává úplné znění 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy obce Bílovice nad Svitavou ve 
znění změn a doplňků schválených dodatky č.1 ze dne 18.12.2002 až č. 3 ze dne 
21.05.2003. Zřizovací listina je přílohou č. 14  
 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 15. Bezúplatný převod majetku do vlastnictví Dobrovolného svazku obcí „Vodovody 
a kanalizace Bílovicko“ 

 
Usnesení k bodu č. 15.  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou  schvaluje, na základě čl. III odstavec 1 

Stanov Svazku obcí „Vodovody a kanalizace Bílovicko“, schválených 4.5.2000 a 

Dodatku č. 1 ze dne 9.9.2010, bezúplatný převod přeložky vodovodu v délce 73,11 m 

materiál litina DN 100 a prodloužení kanalizace o celkové délce 66,17 m; materiál PP DN 

250 vč. 3 betonových šachet do vlastnictví dobrovolného svazku obcí „Vodovody a 

kanalizace Bílovicko“. Soupis převáděného nemovitého majetku vč. geodetického 

zaměření je přílohou zápisu č. 15  

 

Hlasování aklamací:   
Pro 13      Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 16. Různé 

 
Místostarosta pozval spoluobčany na  Letní kino na náměstí, které se uskuteční  
pátky 19/7 a 17/8 a  poděkoval organizátorům filmových projekcí Cinema nad 
Svitavou. 
 
Dále poděkoval organizátorům 7.ročníku Bílovické křižovatky a konstatoval, že věří, 
že se líbil.  
 
 
Bez usnesení 
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Bod 17 Diskuze 

 
Bez usnesení 
 
 

Bod 18 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 16.09.2019 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:50 hodin. 

  
Zapisovatelka: Ida Kárná  
 
 
 
              

 
 


