USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ZE DNE 13. 6. 2019

I.

RO schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 7 následovně:
PŘÍJMY:

150 000 Kč

VÝDAJE:

150 000 Kč

FINANCOVÁNÍ:

0 Kč

2. Žádost SDH Bílovice o využití areálu zámeckého parku vč. zázemí v době 6. 7. 2019 od 14:00
hodin - 7. 7. 2019 do 18:00 hodin pro přípravu a pořádání „RODINNÉHO ODPOLEDNE“.
3. Schválila nabídku projektové kanceláře Mikulík na náhradní termín plnění zakázky:
„VYPRACOVÁNÍ STUDIE NA ZMĚNU VYUŽITÍ KINOSÁLU BÍLOVICE NA
SHROMAŽĎOVACÍ PROSTOR“. RO schválila náhradní termín dokončení prací 6. 9. 2019.
4. Vyhlášení záměru na propachtování pozemků (nemovitostí) v k. ú. Bílovice v majetku obce,
určených k zemědělskému hospodaření.
5. Cenovou nabídku na dodávku vodovodní baterie a ohřívače vody, vč. provedení
instalatérských prací na sociálním zařízení KD Včelary, v částce 8500 Kč bez DPH.
6. Žádost nájemníka na bytovém domě č. p. 64 o prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu
č. 5. Pronájem bytu na dobu určitou se prodlužuje od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021.
7. Žádost oddílu stolního tenisu Bílovice o využití prostor KD ve Včelarech za účelem tréninků
hráčů stolního tenisu v měsících 07/2019 – 09/2019, kdy v tělocvičně ZŠ budou probíhat
stavební práce. RO schválila využití prostor KD bez úhrady nájmu.
8. Cenovou nabídku na výměnu střešního okna v objektu pálenice v Bílovicích. Dodávka okna,
demontáž a montáž bude provedena za celkovou částku 20 824 Kč vč. DPH.
9. Darovací smlouvu na finanční dar v hodnotě 5000 Kč spolku ONKA, z. s. Brno.
RO ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu s ONKA, z. s.

II.

RO zamítla:
1. Žádost o finanční podporu zaslanou Diakonií ČCE – Středisko CESTA v Uherském Hradišti
na poskytování sociálních služeb.

III.

RO bere na vědomí:
1. Informaci starosty o provedené kontrole plnění úkolů z jednání RO 29. 5. 2019

2. Žádost o pronájem bytu na bytovém domě č. p. 64. Vzhledem k momentálně naplněné
kapacitě bytového domu, rozhodla RO o zařazení žádosti do pořadníku uchazečů.
3. Informaci starosty o činnosti zájmového spolku ONKA Brno, který se zabývá podporou
onkologicky nemocných dětí a pomocí jejich rodičům.
4. Informaci starosty o provedení úpravy architektonické studie stavby: „ PEČOVATELSKÉ
BYTY V BÍLOVICÍCH“ s tím, že v rámci úpravy byly do studie zakomponovány požadavky
zastupitelů.
5. Informaci starosty o průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby:
„ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ BÍLOVICE“
6. Informaci starosty o dokončovacích činnostech v rámci stavby „Oprava chodníků na hřbitově
III. Etapa“.
7. Informaci starosty o průběhu prací, při provádění stabilizace svahu pod sportovním areálem
ZŠ Bílovice.
8. Informaci starosty o průběhu pracovní schůzky zhotovitele, objednavatele TDI, AD v rámci
přípravy zahájení prací na stavbě:
„REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU U ZŠ BÍLOVICE“
IV.

RO ukládá:
1. Komunikovat s Projektovou kanceláří Mikulík v rámci zajištění plnění prací – vypracování
studie na změnu využití kinosálu v Bílovicích v náhradním termínu.
Zodpovídá starosta.
do 21. 6. 2019
2. Starostovi obce zajistit vyvěšení záměru. Na propachtování pozemků v majetku obce za
účelem zemědělského hospodaření
Zodpovídá starosta.
do 18. 6. 2019
3. Místostarostovi vypracovat dodatek ke smlouvě na pronájem bytu se schválenými
podmínkami.
Zodpovídá místostarosta.
do 20. 6. 2019
4. Místostarostovi zajistit objednání dodávky okna a prací s výměnou spojených.
Zodpovídá místostarosta.
do 15. 7. 2019
5. Starostovi zajistit dokončení úprav studie – „PEČOVATELSKÉ BYTY V BÍLOVICÍCH“,
následně ji konzultovat se zastupiteli včetně finanční a ekonomické analýzy stavby.
Zodpovídá starosta.
do 25. 6. 2019
6. Starostovi komunikovat s firmou provádějící VŘ na zhotovitele stavby: „SNÍŽENÍ
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ V BÍLOVICÍCH“, v rámci jeho dokončení.
Zodpovídá starosta.
7. Starostovi zabezpečit dokončení staveb: „OPRAVA CHODNÍKŮ NA HŘBITOVĚ
V BÍLOVICÍCH III ETAPA“, vč. terénních úprav a řešit přípravu kolaudace.
Zodpovídá starosta.

8. Starostovi koordinovat přípravnou činnost stavby „REVITALIZACE SPORTOVNÍHO
AREÁLU U ZŠ BÍLOVICE“, v rámci zahájení prací v požadovaném termínu.
Zodpovídá starosta.
do 30. 6. 2019
9. Objednat 200 ks sad propagačních předmětů pro potřeby obce u firmy JUMPee s. r. o. Ratiboř
v částce do 20 000 Kč s DPH.
Zodpovídá Ing. Adam Skovajsa.
do 30. 6. 2019
10. Zajistit v součinnosti s odbornou firmou zaměření obecních pozemků v lokalitě „cvičiště
SDH“ za účelem vybudování ohniště a ploch pro umístění lávek.
Zodpovídá Ing. Adam Skovajsa.
do 30. 6. 2019
11. Zajistit provedení ohniskové deratizace v návaznosti na plošnou deratizaci provedenou
odbornou firmou najatou SVaK, a. s. Uherské Hradiště.
Zodpovídá Ing. Adam Skovajsa.
do 30. 6. 2019

12. Zajistit přípravu společného setkání obcí Bílovice a Vlčková při příležitosti pouti dne 30.8.
v součinnosti s kulturní komisí a výborem SDH.
Zodpovídá Ing. Adam Skovajsa.
do 30. 8. 2019

13. Komunikovat s ředitelem základní školy ve věci nabídky společnosti VISC s. r. o. zaměřené
na nabídku služeb kariérového poradenství pro žáky základní školy.
Zodpovídá Ing. Adam Skovajsa.
do 20. 6. 2019

14. Zajistit vyhotovení odstoupení od kupní smlouvy na prodej vozidla Avia ve spolupráci
s pověřeným právním zástupcem.
Zodpovídá Ing. Adam Skovajsa.
do 31. 7. 2019

………………………….
Petr Fusek
starosta

………………………..
Ing. Lukáš Uherek
místostarosta

