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U s n e s e n í   č. 5 

ze schůze Rady obce ze dne 22. března 2023 

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

 

 

I. RO schválila: 

 

1. Cenovou nabídku na stavbu zděné udírny u stánku občerstvení v areálu TJ Bílovice 

v částce 78.500,- Kč. 

 

2. a) Uzavření příkazní smlouvy č. 25/2023 se společností Investa Uh. Hradiště na 

zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je zhotovení 

stavebních prací na akci: „Bílovice – stavba místní komunikace K Hřišti“ za částku 

30.000,- Kč bez DPH. 

b) Seznam firem k oslovení pro podání nabídky na zhotovení díla: „Bílovice  -

stavba místní komunikace K Hřišti“. 

c) Komisi pro hodnocení nabídek. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 4: 

Příjmy celkem: 102.000,- Kč 

Výdaje celkem: 102.000,- Kč 

Financování:             0,- Kč 

  

4. Darovací smlouvy jejichž předmětem je poskytnutí finančních darů Obci Bílovice 

od dárců:  a) DEOKORK s.r.o.                2.000,- Kč 

                 b) Nadační fond řemeslo pomáhá   10.000,- Kč 

                       c) Krby Polách s.r.o.   10.000,- Kč 

                  d) SVS-CORRECT, spol. s r.o.      5.000,- Kč 

                  e) SURMAT s.r.o.     5.000,- Kč 

        f) MINICAT s.r.o.     4.000,- Kč 

Finanční dary budou využity výhradně za účelem organizace „Bílovické sportovní 

olympiády“. 

 

5. Vyřazení 2 ks kontejnerů na bioodpad a směsný odpad (nosič vozidlo TATRA 

815), vzhledem k jejich nezpůsobilému technickému stavu. Kontejnery budou 

odprodány společnosti KOVOSTEEL St. Město jako kovový odpad. 

 

6. Přijetí občana do zaměstnaneckého pracovního poměru – Pracovník technické 

skupiny obce Bílovice s nástupem od 1.4.2023. 

 

7. Nákup předepsaného zdravotnického materiálu v hodnotě cca 8.000,- Kč. 

Zdravotnickým materiálem bude dovybaven nebo obměněn zdravotnický batoh 

v zásahovém vozidle JSDH JPO II/1 Bílovice. 

 

8. Žádost ZUŠ Morava o využití  a bezplatný pronájem prostor kinosálu č.p. 70, 

k uspořádání Jarního koncertu žáků pro veřejnost v termínu 25.5.2023. 
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9. Cenovou nabídku p. Pavla Flekače – VODO-TOPO na kompletní výměnu 

sprchového koutu v bytě č. 3, na bytovém domě č.p. 64. Náklady na materiál a 

práci přestavují částku 21.500,- Kč. 

 

10. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s., jejímž předmětem je poskytnutí finančního 

příspěvku od Obce Bílovice ve výši 7.500,- Kč na provoz dětské krizové linky. 

 

 

 

II. RO bere na vědomí: 

 

1. Informaci starosty o dílčí činnosti projektanta v přípravě nového územního plánu 

obce Bílovice. 

 

2. Informaci starosty o zahájení stavebního řízení ke stavbě veřejného osvětlení u 

místní komunikace od bytovek č.p. 464, 465 k hřišti TJ Bílovice. 

 

3. Informaci starosty o přípravě – zaměření úseků místních komunikací na Dolním 

konci a v lokalitě Na Rybníku, na kterých bude provedena plánovaná oprava 

povrchů MK. 

 

4. Informaci starosty o aktualizaci rozpočtu stavby „Pečovatelské byty v Bílovicích“ 

k 03/2023. 

 

5. Žádost občana Bílovic o pronájem bytu na bytovém domě č.p. 64. 

 

 

 

III. RO ukládá: 

 

1. V rámci přípravy nového územního plánu obce Bílovice svolat po dokončení 

rozpracovaných záležitostí a jejich zapracování do celku konzultační schůzku za 

účelem získání aktuální informovanosti, pro následnou komunikaci s veřejností. 

Zodpovídá starosta 

       T: do 15. 4. 2023 

2. Poskytnout součinnost společnosti Investa v rámci obstarání veřejné zakázky 

malého rozsahu na akci: „Bílovice – stavba místní komunikace K Hřišti“. 

Zodpovídá starosta 

       T: 20. 4. 2023 

3. Uzavřít darovací smlouvy na poskytnutí finančních darů, které budou využity na 

odměny a občerstvení pro děti rámci Bílovické sportovní olympiády. 

Zodpovídá starosta 

       T: do 31. 3. 2023 

4. a) Zajistit vývoz a prodej vyřazených kontejnerů. 

b) Jednat s vedením TS Zlínsko o pravidelném užívání (dlouhodobém nájmu) 

kontejneru(ů) o objemu 10 m³ na ukládání a svoz bioodpadu. 

Zodpovídá starosta 

       T: do 31. 3. 2023 
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5. Dořešit administrativní záležitosti spojené s nástupem nového pracovníka do TSO 

Bílovice. 

Zodpovídá starosta 

       T: do 31. 3. 2023 

6. Připravit finální variantu majetkoprávního vypořádání pozemků mezi Obcí Bílovice 

a majiteli pozemků parc.č. 1224,1215 v k.ú. Bílovice (hřiště TJ), která bude 

podkladem pro vtvoření smlouvy. 

Zodpovídá M. Kaňovský 

       T: do 15. 4. 2023 

7. Provést revizi podmínek platné smlouvy uzavřené mezi Obcí Bílovice a ČZS 

Bílovice v r. 2019, jejímž předmětem je pronájem části objektu č.p. 69 – pálenice a 

kompletní páleničářské technologie.  Dále připravit návrhy řešení na zajištění 

provozu pálenice v r. 2023 a v letech následujících. 

Zodpovídá Ing. Skovajsa a E. Kozelková 

       T: do 30. 4. 2023 

8. Zajistit s výborem JSDH Bílovice dovybavení zdravotnického batohu v zásahovém 

vozidle . 

Zodpovídá starosta 

       T: do 15. 4. 2023 

9. Zajistit výměnu sprchového koutu v bytě č. 3 na bytovém domě č.p. 64. 

Zodpovídá E. Kozelková 

       T: do 10. 4. 2023 

10. Zajistit další potřebné úkony a podklady pro vyhotovení zadávací dokumentace 

k výběru zhotovitele stavebních prací - opravy MK na Dolním konci a v lokalitě Na 

Rybníku. 

Zodpovídá starosta 

       T: do 30. 4. 2023 

11. Prezentovat aktualizovaný rozpočet stavby „Pečovatelské byty v Bílovicích“ na 

jednání zastupitelstva obce a komunikovat s projektovým manažerem v rámci 

avizovaného vyhlášení dotační výzvy. 

Zodpovídá starosta 

       T: do 30. 4. 2023 

12. Dořešit administrativní záležitosti v souvislosti s poskytnutím finanční podpory pro 

Linku bezpečí, z.s. 

Zodpovídá Bc. E. Šáchová 

       T: do 30. 4. 2023 

13. Zařadit žádost občana o pronájem bytu do pořadníku uchazečů z důvodu 

momentálně naplněné kapacity bytového domu č.p. 64. 

Zodpovídá E. Kozelková 

       T: do 5. 4. 2023 

14. Zajistit ve spolupráci s dřevosochařem výrobu a instalaci 5 dřevěných soch 

v extravilánu obce. 

Zodpovídá Ing. Skovajsa 

       T: do 30. 4. 2023 

15. Zajistit objednávku hry o slováckých tradicích s názvem „Tradice z krabice“ za 

účelem doplnění propagačních materiálů obce Bílovice. 

Zodpovídá Ing. Skovajsa 

       T: do 15. 4. 2023 
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16. Zajistit organizaci „Dne přátel přírody“ k příležitosti Dne Země. 

Zodpovídá Ing. Skovajsa 

       T: do 22. 4. 2023 

17. Průběžně komunikovat s vedením ZŠ a MŠ Bílovice a kontrolovat průběh realizace 

plánovaných aktivit. 

Zodpovídá Ing. Skovajsa 

       T: trvalý 

18. Připravit na základě předložených nabídek podklady pro jednání ZO v oblasti 

„modernizace veřejného osvětlení“. 

Zodpovídá Ing. Skovajsa 

       T: do 15. 4. 2023 

 

 

IV. RO doporučuje: 

 

1. ZO ke schválení cenovou nabídku na stavbu zděné udírny u stánku občerstvení 

v areálu TJ Bílovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
..……………………………………                                                             ……………………………………… 
               Petr Fusek                                                                            Eliška Kozelková 

                 starosta                                                                                 místostarostka 

 

 

Členové RO Bílovice přítomni na jednání dne 29. 3. 2023: Petr Fusek, Bc. Eva Šáchová 

Ing. Adam Skovajsa, Marek Kaňovský, Eliška Kozelková 

Omluveni:   


