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U s n e s e n í   č. 4 

ze schůze Rady obce ze dne 8. března 2023 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------     
 

I. RO schválila: 

 

1. Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 248.  

 

2. Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce kancelářských prostor Obecního úřadu 

v Bílovicích“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 

z programu MMR ČR Podpora obnovy rozvoje venkova pro dotační titul 

117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. 

 

3. Poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu Obce Bílovice na r. 

2023, zapsanému spolku „Pro život dětem“ na adrese Mistřice 439, 687 12  

Bílovice, IČ: 17799759. Finanční částka bude využita na relaxační pobyty dětí 

v rámci jejich onkologické léčby.  

 

4. Žádost Městského úřadu Otrokovice, Dopravně správního odboru, o souhlas 

s průjezdem cyklistů obcí Bílovice v termínu 10.6.2023 v čase 10:00-16:00 při 

pořádání Cyklistické hobby jízdy, Dubnica nad Váhom – Otrokovice. 

 

5. Žádost Městského úřadu Otrokovice, Dopravně správního odboru, o souhlas 

s průjezdem motocyklového konvoje obcí Bílovice v termínu 15.4.2023, případně 

22.4., 29.4.2023 v čase od 12:00 do 14:00 při pořádání akce MOTOBESIP 2023 – 

RESTART 2023. 

 

6. a) Příkazní smlouvu č. 17/2023 na zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce na akci: „Oprava MK Včelary, Čupy – dolní část“. Zadání 

veřejné zakázky pro Obec Bílovice obstará společnost Investa Uh. Hradiště, s.r.o. 

za částku 30.000,- Kč bez DPH. 

b) Seznam firem pro oslovení k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky 

„Oprava MK Včelary, Čupy – dolní část“.  

c) Složení komise pro hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu: „Oprava MK Včelary, Čupy – dolní část“. 

 

7. Cenovou nabídku společnosti Geometři s.r.o. Uh. Hradiště na zajištění 

geodetických prací v rámci přípravy oprav místních komunikací - příjezdu k RD 

v závěru lokality Na Rybníku a části MK lokality Dolní konec v úseku od silnice 

II/497 po č.p. 86. Práce budou provedeny za částku 17.000,- Kč bez DPH. 

 

8. Plán účetních odpisů na rok 2023 na základě žádosti ZŠ a MŠ v Bílovicích. 

 

9. Smlouvu o dílo mezi Obcí Bílovice a Spolkem vojenské historie Valtice z.s. 

Předmětem smlouvy je provedení úkonů potřebných v rámci přípravy a vydání 

knižní publikace: „(Ne)zapomenutí legionářští bráškové, díl farnost Bílovice“. 

Cena za zpracování podkladů se skládá: 3.000,- Kč paušální částka, 14.000,- Kč 

náklady za provedení výzkumu a zpracování údajů o jednotlivých občanech (700,- 

Kč/1 občan). 
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10. Žádost ZŠ a MŠ Bílovice o zakoupení zahradního domku za částku 17.000,- Kč vč. 

DPH  pro uložení nářadí, sekačky a dalších věcí. 

 

11. Rozpočtové opatření č. 3: 

Příjmy celkem:  419.700,- Kč 

Výdaje celkem:  419.700,- Kč 

Financování celkem:            0,- Kč 

 

12. Na základě žádosti ZO ČZS Bílovice provedení revize smlouvy mezi Obcí Bílovice 

a ZO ČZS Bílovice, jejímž předmětem je  využití majetku Obce Bílovice ZO ČZS 

ke své činnosti – pálení ovocných kvasů.  

 

 

II. RO bere na vědomí: 

 

1. Informaci starosty o plnění úkolů z předešlých jednání RO Bílovice. Úkoly jsou 

plněny ve stanovených termínech. 

 

2. Žádost o pronájem bytu na bytovém domě č.p. 64.  

 

3. Informaci starosty o přípravě opravy příjezdu k rodinným domům v závěru lokality 

Na Rybníku a části MK na Dolním konci v úseku od silnice II/497 po č.p. 86. 

 

4. Informaci o dílčí činnosti starosty a projektanta v rámci přípravy prodloužení 

vodovodu ve Včelarech v lokalitě Čupy – horní část. 

 

5. a) Zápis z jednání, provedený dne 28.2.2023 na schůzce k provozním a výchovně 

vzdělávacím otázkám v MŠ.  

b) Oznámení občanů – rodičů dítěte, které již nenavštěvuje MŠ v Bílovicích o 

jednání, ke kterému došlo v rámci přímé výchovné činnosti v MŠ Bílovice. 

c) Zápis z jednání, poskytnutý vedením ZŠ zřizovateli, provedený dne  

22.2.2023 na schůzce konané v prostorách ZŠ Bílovice, jehož podstatou je 

řešení problémů ve třídě na 1.stupni ZŠ. 

 

6. Žádost ZO ČZS Bílovice o přehodnocení současné nájemní smlouvy, na základě 

které ZO ČZS využívá majetek Obce Bílovice ke své činnosti – pálení ovocných 

kvasů. 

 

7. Žádost nájemce nebytových prostor v objektu č.p. 248 - prodejna průmyslového 

zboží o prodloužení nájemní smlouvy. 

 

 

 

III. RO ukládá: 

 

1. Zařadit žádost o pronájem bytu na bytovém domě č.p. 64 do pořadníku uchazečů. 

Zodpovídá E. Kozelková 

        T: do 20. 3. 2023 

2. Zabezpečit vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 248. 

Zodpovídá starosta  
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        T: do 20. 3. 2023 

3. Zajistit vyhotovení darovací smlouvy a následně podepsání darovací smlouvy na 

poskytnutí finančního daru spolku „Pro život dětem“. 

Zodpovídá starosta 

        T: do 31. 3. 2023 

4. Zajistit s MěÚ Otrokovice potřebnou součinnost v rámci pořádání Cyklistické 

hobby jízdy v termínu 10.6.2023. 

Zodpovídá starosta 

        T: do 20. 3. 2023 

5. Zajistit s MěÚ Otrokovice potřebnou součinnost v rámci pořádání akce 

MOTOBESIP 2023 – RESTART 2023 v termínu 15.4.2023, případně 22.4., 

29.4.2023. 

Zodpovídá starosta 

        T: do 10. 3. 2023 

6. Uzavřít příkazní smlouvu se společností Investa Uh. Hradiště, s.r.o. na zajištění 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: „Oprava MK 

Včelary, Čupy – dolní část“. 

Zodpovídá starosta 

        T: do 20. 3. 2023 

7. Zajistit kompletní přípravu oprav MK v lokalitě Na Rybníku a Dolní konec, vč. 

dokumentů k projednání zadávacího řízení na zakázku. 

Zodpovídá starosta 

        T: do 31. 3. 2023 

8. Uzavřít smlouvu se Spolkem vojenské historie Valtice z.s. 

Zodpovídá starosta 

        T: do 31. 3. 2023 

9. a) Průběžně kontrolovat plnění stanovených úkolů, realizování navržených změn 

v rámci chodu a organizace MŠ Bílovice, vyplývající ze zápisu z jednání ze dne 

28.2.2023. 

Zodpovídá Ing. Skovajsa 

        T: trvalý 

b) Prověřit podstatu oznámení občanů u vedení ZŠ a MŠ Bílovice – jednání při 

přímé výchovné činnosti v MŠ Bílovice. 

Zodpovídá starosta 

        T: do 31. 3. 2023 

10. Provést revizi nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí Bílovice a ZO ČZS Bílovice.   

Na základě této revize připravit návrhy řešení pro zabezpečení provozu pálenice a 

jeho ekonomického efektu pro Obec Bílovice a také s tím související výhodnosti 

služeb pro občany. 

Zodpovídá: všichni členové RO 

                                                                                                  T: 30. 4. 2023 

 

 

 

                                                                              
..……………………………………                                                             ……………………………………… 
               Petr Fusek                                                                            Ing. Adam Skovajsa 

                 starosta                                                                                    místostarosta 

 
Členové RO Bílovice přítomni na jednání 8.3.2023: Petr Fusek, Bc. Eva Šáchová, Ing. Adam Skovajsa, 

Marek Kaňovský 


