
Stránka 1 z 8 
 

VÝPIS USNESENÍ 
z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou 

konaného dne 11.05.2020, zápis č. 8/2018-2022 
 

 
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.8/2018-2022: 
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky 

3. Zpráva o činnosti rady obce 

4. Žádost o dotaci - Vybudování areálu na PUMP TRACK 

5. Žádost o dotaci - hřiště ve vnitrobloku ZŠ 

6. Žádost o dotaci- cyklolávka přes řeku Svitavu 

7. Dotace - Zavedení strategického řízení v obci Bílovice nad Svitavou 

8. Rozpočtové opatření 

9. Inventury 

10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020 

11. Zpráva o uplatňování územního plánu obce Bílovice nad Svitavou za období 2016-
2019 

12. Kupní smlouva na převod vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 390/1 a 390/20 do 
majetku obce 

13. Převod vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 390/1 a 390/20 do správy 
Dobrovolného svazku obcí “Vodovody a kanalizace Bílovicko” 

14. Diskuze 
15. Závěr 
 

Nikdo neměl jiný návrh či připomínku. 
 
 

Hlasování aklamací:   
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Pro  14     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 pana Jana 
Kováře a  pana Radka Szabó.        
 

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, paní Taťánu 
Součkovou a pana Ivana Michalíka a zapisovatelkou, paní Idu Kárnou.  

 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
 
 

Bod 3 Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období 

 
Bez usnesení 

 

Bod 4 Žádost o dotaci – vybudování areálu PUMP TRACK 

 

Usnesení k bodu 4 
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje podání žádosti o dotaci na 
vybudování areálu na pumptrack, poskytovatel MMR, Rozvoj základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního, podprogram 117D72100 a souhlasí se zajištěním finančních 
prostředků na spolufinancování akce ve výši podílu vlastních zdrojů, dle stanovených 
podmínek dotace. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno.  
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Bod 5 Žádost o dotaci- hřiště ve vnitrobloku ZŠ 

 
 
Usnesení k bodu 5  

Zastupitelstvo Obce Bílovice nad Svitavou schvaluje podání žádosti o dotaci na 
Multifunkční hřiště ZŠ Bílovice nad Svitavou ve vnitrobloku základní školy, poskytovatel  
MMR, podprogram „Podpora obcí 3001 -10 000 obyvatel“, dotační titul 117D8220B, 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury a souhlasí se zajištěním finančních prostředků 
na spolufinancování akce, ve výši podílu vlastních zdrojů, dle stanovených podmínek 
dotace. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno.  
 

 

Bod 6 Žádost o dotaci – cyklolávka přes řeku Svitavu 

 

Bez usnesení  
     

 
 

Bod 7 Dotace  - Zavedení strategického řízení v obci Bílovice nad Svitavou 

 
 

Usnesení k bodu  7 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje realizaci projektu Zavedení 
strategického řízení v obci Bílovice nad Svitavou, Registrační číslo projektu: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014379, Operační program zaměstnanost, prioritní osa Efektivní 
veřejná správa, výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a 
asociace ÚSC), Číslo výzvy: 03_18_092 a souhlasí se zajištěním finančních prostředků na 
spolufinancování akce, ve výši podílu vlastních zdrojů, dle stanovených podmínek dotace. 

 
 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 
 

Bod 8 Rozpočtové opatření č. 2/2020 

 

Usnesení k bodu 8 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, 
které je přílohou zápisu č.4 
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Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

Bod 9 Inventury 

 
Usnesení k bodu 9 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou, bere na vědomí výsledky provedené fyzické a 
dokladové inventury za rok 2019 dle protokolu o provedení inventarizace a dle přílohy č.6 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

Bod 10 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020 

 

10.1. Veřejnoprávní smlouva č.22/2020 /VP – Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad 
Svitavou 

 
Usnesení k bodu 10.1   

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
200.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
č. 22/2020/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Tělocvičná 
jednota Sokol Bílovice nad Svitavou, se sídlem Palackého údolí č.p. 350, 664 01 Bílovice 
nad Svitavou ve výši 200.000,- Kč.. Projekt bude ukončen do 15.12.2020. Smlouva je 
přílohou č. 7 
 
 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 

10.2. Veřejnoprávní smlouva č.21/2020/VP  – Římskokatolická farnost Bílovice nad 
Svitavou 

 

Usnesení k bodu 10.2   

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
150 000,- Kč.  Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní 
smlouvu č.21/2020/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro 
Římskokatolická farnost Bílovice nad Svitavou, IČ: 670119345, se sídlem Tyršova č.p. 
413, 664 01 Bílovice nad Svitavou, v celkové výši 150.000,- Kč. 

Projekt bude ukončen do 15.12.2020. Smlouva je přílohou č. 8 

 

Hlasování aklamací:   
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Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 
 

10.3. Veřejnoprávní smlouva č.23/2020/VP  – Žirafa Bílovice z.s. 

 

Usnesení k bodu 10.3   

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
117.000,-Kč.  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
23/2020/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Žirafa Bílovice 
z.s., IČ: 27019683, se sídlem Žižkova č.p. 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou, ve výši 
117.000,- Kč. Projekt bude ukončen do 15.12.2020. Smlouva je přílohou č. 9 

 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

10.4. Veřejnoprávní smlouva č.19/2020/VP  – Lužánky – středisko volného času Brno, 
příspěvková organizace 

 

 

Usnesení k bodu 10.4   

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
115.000,-Kč.  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
19/2020/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Lužánky – 
středisko volného času Brno, příspěvková organizace, IČ: 00401803, se sídlem Lidická  
1880/50, 658 12 Brno, ve výši 115.000,- Kč,Projekt bude ukončen do 15.12.2020. Smlouva 
je přílohou č.10  

 
 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 
 10.5.  Veřejnoprávní smlouva č.20/2020 /VP – Sanus Brno z.s. 

 

 

Usnesení k bodu 10.5  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
124.000,-Kč. 

 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
20/2020/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Sanus Brno 
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z.s., se sídlem Kotlářská č.p. 51, 602 00 Brno ve výši 124.000,- Kč na zajištění sociálních 
služeb pro občany obce Bílovice nad Svitavou, na mzdové a provozní náklady. Projekt 
bude ukončen do 15.12.2020. Smlouva je přílohou č. 11  
 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 
 

10.6.  Veřejnoprávní smlouva č.18/2020 /VP – Junák český skaut, středisko Axinit, Brno 

 

 

Usnesení k bodu 10.6  

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
60.000,-Kč. 

 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
18/2020/VP na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Junák český 
skaut, středisko Axinit, Brno, z.s, IČ: 60557125, se sídlem Kroftova 14, 616 00 Brno, ve 
výši 60.000,- Kč na zajištění činností skautských oddílu Bílovice. Projekt bude ukončen 
do 15.12.2020. Smlouva je přílohou č. 12  
 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

Bod 11 Zpráva o uplatňování územního plánu obce Bílovice nad Svitavou za období 2016-
2019 

 

Usnesení k bodu 11. 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje předložený návrh Zprávy o 
uplatňování územního plánu obec Bílovice nad Svitavou za období 2016-2019, v souladu 
s § 55 odst. 1  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). Návrh je přílohou č. 13 
 

Hlasování aklamací:   
Pro  14     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno 

  

 

Bod 12 Kupní smlouva na převod vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 390/1 a 390/2 
do majetku obce 
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Usnesení k bodu 12: 
 
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou 
1. s c h v a l u j e  

převod vodního díla - SO-02 kanalizační stoky a SO-03 vodovodního řádu, 
vybudovaného v rámci stavby označené jako „Účelová neveřejná komunikace a 
inženýrské sítě pro pozemky p.č. 390/1, 390/2 k.ú. Bílovice nad Svitavou, 
prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu“, z podílového spoluvlastnictví Ing. L. 
K.,  664 01 Bílovice nad Svitavou, MUDr. S. K., 439 31 Onsala, Švédsko a P.K., 664 01 
Bílovice nad Svitavou, do výlučného vlastnictví Obce Bílovice nad Svitavou, a to za kupní 
cenu 100,-  Kč, splatnou do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy o převodu. Smlouva 
je přílohou zápisu č.14 
 
 

2. u k l á d á  
starostovi  uzavřít Kupní smlouvu ke shora uvedenému převodu v souladu s přílohou 
tohoto usnesení. 

 

Hlasování aklamací:   
Pro   14   Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

 

Bod 13 Převod vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 390/1 a 390/2 do správy 
Dobrovolného svazku obcí “Vodovody a kanalizace Bílovicko” 

 
Odešla zastupitelka Sláčiková …přítomno 13 zastupitelů  
 
 
Usnesení k bodu 13 
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 SO  SO-03 Vodovodní řad (celková délka 136,22 m; 

materiál PE 100 SDR 11 63/5,8 mm), SO-02 Kanalizační stoka (stoka „A 13“ celková délka 

152,95 m; materiál PP SN 10 DN 250), do vlastnictví dobrovolného svazku obcí „Vodovody 

a kanalizace Bílovicko“. Soupis převáděného nemovitého majetku je přílohou č. 15 

zápisu.  

 
    

Hlasování aklamací:   
Pro 13     Proti 0   Zdržel se hlasování 0  

 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 14 Diskuze 

 
 
Bez usnesení 
 

Bod 15 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. 

 

Bez usnesení 
 

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 15.6.2020 

Poděkoval všem za účast.   

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:20 hodin. 

Zápis byl vyhotoven 12.05.2020 
 
Zapisovatelka: Ida Kárná  

 
 
 
              

 
 


