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VÝPIS USNESENÍ 
z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 15.06.2020, zápis č. 9/2018-2022 
 

 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti  
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 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.9/2018-2022: 
Program: 
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  
• prodej oddělené části z pozemku p.č. 1212/47 o celkové výměře 8832m2 , nově nazvaná jako 
parc.č.1212/52 o výměře 16m2 , na ulici Husova ,k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou- odloženo  
 • prodej pozemku p.č. st. 11/4 o celkové výměře 18m2 , na ulici Husova, k.ú. i obec Bílovice 
nad Svitavou - odloženo 
 • směna pozemků p.č. 954/10 a p.č. 1215/11 z majetku obce za p.č. 954/6 do majetku obce, ul. 
Havlíčkova, vše k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou  
7) Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2019  
8) Závěrečný účet obce za rok 2019 
9) Rozpočtové opatření č. 5/2020  
10) Převod práva stavby k umístění „Bílovické rozhledny“  
11) Schválení územní studie Mlýnský ostrov  
12) Vybudování hřiště na Vodárenské  
13) Diskuze 
14) Závěr 

 

Hlasování aklamací:   
Pro   13 Proti 0  Zdržel se 1 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 pí. MUDr. 
Vendulu Bartákovou, Ph.D. a p. Ing. Ivana Michalíka. 
 

Hlasování aklamací:   
Pro      14 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. RNDr. Taťánu 
Součkovou a p. MVDr. Petra Drábka a zapisovatelkou, pí. Mgr. Idu Kárnou. 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 3 Zpráva o činnosti rady obce  

 
Bez usnesení 

 
 

Bod 4 Zpráva finančního výboru 

 

Usnesení k bodu 4 
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 5 Zpráva kontrolního výboru 

 
Usnesení k bodu 5 

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

Hlasování aklamací:   
Pro    14  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. 1212/47 o celkové výměře 8832m2 , 
nově nazvaná jako parc.č.1212/52 o výměře 16m2 , na ulici Husova ,k.ú. i obec Bílovice 
nad Svitavou 

 
ODLOŽENO 
 

Bod 6.2. prodej pozemku p.č. st. 11/4 o celkové výměře 18m2 , na ulici Husova, k.ú. i 
obec Bílovice nad Svitavou 

               ODLOŽENO 
 
 

Bod 6.3. směna pozemků p.č. 954/10 a p.č. 1215/11 z majetku obce za p.č. 954/6 do 
majetku obce, ul. Havlíčkova, vše k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou 

 
Usnesení k bodu 6.3 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
1. s c h v a l u j e  

směnu pozemků p.č. 954/10 o výměře 250 m2 a p.č. 1215/11 o výměře 58 m2, 
nacházejících se v k.ú. Bílovice nad Svitavou ve vlastnictví obce Bílovice nad 
Svitavou, vznikajících na základě geometrického plánu č. 2000-49/2019 ze dne 
4.6.2019 vyhotoveného J. K., za pozemek p.č. 954/6 o výměře 546 m2 nacházející se 
v k.ú. Bílovice nad Svitavou ve vlastnictví společnosti Grimaldi, spol. s r.o., to vše 
bez doplatku. 
 

2. u k l á d á  
starostovi nebo místostarostovi po výmazu věcněprávních zatížení na pozemku 
p.č. 954/6 z katastru nemovitostí uzavřít Směnnou smlouvu ke shora uvedené 
směně v souladu s přílohami tohoto usnesení a zajistit realizaci smlouvy směnou 
pozemků v katastru nemovitostí. 

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

 

Hlasování aklamací:   
Pro 14  Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
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Bod 7 Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2019 

 
 
Usnesení k bodu 7:  
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření 
Obce Bílovice nad Svitavou za rok 2019. Zpráva je přílohou zápisu č. 7  
 

Hlasování aklamací:   
Pro    14   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

Bod 8 Závěrečný účet obce za rok 2019 

 
 
Usnesení k bodu 8  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 
v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zprávu auditora 
za rok 2019  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 2019 je přílohou zápisu č.8. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro    14   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

Bod 8 A) Účetní závěrka obce k 31.12.2019 

 
 
Usnesení k bodu 8A)  
 
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 31.12.2019. 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.9. 
 
Hlasování jmenovitě /dle zákona o rozpočtových pravidlech/ 

PRO:   

MUDr. Vendula BARTÁKOVÁ, Ph.D., Mgr. Miroslav BOHÁČEK, MVDr. Petr  
DRÁBEK, Mgr. Jan HORÁČEK, Ing. Jan KOVÁŘ, Ing. Dušan LÁZNÍČEK, Ing. 
Ivan MICHALÍK, Lenka PRUDÍKOVÁ, Ing. Ivana  SLAĆIKOVÁ, RNDr. Taťána 
SOUČKOVÁ, Ing. Radek SZABÓ, Ph.D, Ing. Jiří ŠTANCL, Mgr. MartinVOZKA, 
Mgr. Libor ŽANDA 
 

Celkem 14 – Pro Proti – 0Zdržel se 0 
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Usnesení bylo schváleno  

 
 

Bod 9 Rozpočtové opatření č. 5/2020  

 

Usnesení k bodu 9 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020, 
které je přílohou zápisu č.10.  
 

Hlasování aklamací:   
Pro     14  Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

Bod 10 Převod práva stavby k umístění „Bílovické rozhledny“  

 
 
Usnesení k bodu 10 
 
Zastupitelstvo obce 
 
1. s c h v a l u j e  

převod nemovité věci - práva stavby zřízeného k pozemku p.č. 1226/18 o výměře 
449 m2, lesní pozemek, k.ú. Bílovice nad Svitavou, účel: stavba pro sport a rekreaci 
mezi obcí Bílovice nad Svitavou z vlastnictví Obce Bílovice nad Svitavou do vlastnictví 
svazku obcí Časnýř. 

 
2. s o u h l a s í 

s tím, že Obec Bílovice nad Svitavou postoupí obligační práva a povinnosti ze 
Smlouvy o právu provést stavbu na svazek obcí Časnýř.   
 

3. u k l á d á  
starostovi nebo místostarostovi uzavřít Smlouvu o převodu práva stavby a 
postoupení práv a povinností stavebníka ke shora uvedenému převodu a 
postoupení práv a povinnosti v souladu s přílohou tohoto usnesení a zajistit 
realizaci smlouvy převodem práva stavby v katastru nemovitostí. 
 

 

Hlasování aklamací:   
Pro    14   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 
 

Bod 11 Schválení územní studie Mlýnský ostrov  

 
 
Usnesení k bodu 11 
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Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje územní studii Mlýnský ostrov aneb 
Bílovice na Svitavě, vypracovanou červen 2020 společností  P. P. Architects s.r.o., IČ: 
276 89 778, sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno, dle přílohy č. 12 
 

 Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

Bod 12 Vybudování hřiště na Vodárenské  

 

 
Usnesení k bodu 12 

 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje dodavatele herních prvků včetně 

instalace, firmu Acer woodway, s.r.o, IČ: 25343467, Karáskovo nám. 21, Brno, za cenu 

384 163,- bez DPH, tj. nejnižší nabídkovou cenu.  

 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou ukládá správci rozpočtu, upravit 

rozpočtové opatření č. 5/2020 o navýšení par 3421 pol. 6122 o cenu hřiště včetně 

instalace a DPH,  tj. o 500 000,- Kč.  

 

Hlasování aklamací:   
Pro    13   Proti 1 Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 

Bod 13 Diskuze 

 
Bez usnesení 
 
 

Bod 14 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 21.09.2020 

Poděkoval všem za účast.   

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:50  hodin. 

Zápis byl vyhotoven dne: 15.6.2020  
  
Zapisovatelka: Ida Kárná  



Stránka 7 z 7 
 

 
 
 
              

 
 


