
U S N E S E N Í   Č. 7/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice
ze dne 31. října  2019

1. ZO schválilo program jednání ZO vč. obsazení návrhové komise a  ověřovatelů zápisu.

2. ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti RO za období od 27. 9. 2019 do 31. 10. 
2019.

3. ZO schválilo úpravu odměny člena Zastupitelstva obce Bílovice z důvodu změny 
funkce, kterou do 31. 10. 2019 člen ZO vykonával. Úprava  odměny se týká paní M. 
Šimkové, která do 31. 10. zastávala funkci člena kulturní komise. Od 1. 11. 2019 bude 
v ZO Bílovice působit jako neuvolněný člen ZO bez dalších funkcí a bude jí vyplácena 
odměna 1.150,- Kč/měsíčně.

4. ZO schválilo na základě vyvěšeného záměru (23.9.2019) prodej části pozemku parc.č. 
21/2 v k.ú. Včelary (cca 140 m²). ZO schválilo prodejní cenu 300 Kč/1m². ZO ukládá 
starostovi jednat s kupujícím, který zajistí zaměření dané části pozemku a následně na 
základě geometrického plánu připravit a uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

T: do 31. 12. 2019

5. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 14 následovně.
Příjmy celkem: 137.000,- Kč
Výdaje celkem:   62.000,- Kč
Financování: změna stavu prostředků na účtě        - 75.000,- Kč

6. ZO bere na vědomí cenové nabídky, předložené Ing. Jaroslavem Majíčkem, Podolí č.p.
49, 686 04  Kunovice, na vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby: 
„Prodloužení vodovodu v lokalitě Na rybníku a v lokalitě Kuchyňky“ za celkovou a 
konečnou cenu 116.000,- Kč. ZO ukládá RO jednat s vlastníky nemovitostí Na rybníku
o umístění inženýrských sítí (vodovod, VO) v této lokalitě. ZO ukládá RO jednat s Ing.
J. Majíčkem o doplnění cenové nabídky na vyhotovení projektové dokumentace pro 
prodloužení vodovodu v lokalitě Čupy.

T: do 15. 11. 2019

7. ZO schválilo na základě cenové nabídky, předložené Ing. Stanislavem Malým, Na 
hraničkách 634, 686 05 Uh. Hradiště , vyhotovení projektové dokumentace pro  
realizaci stavby: „Bílovice, zasíťování lokality Chmelnice 2“ (vodovod, kanalizace, 
plyn, VO) za celkovou a konečnou cenu 60.000,- Kč. ZO ukládá starostovi uzavřít 
s Ing. Malým smlouvu o dílo na vyhotovení PD.

T: do 15. 11. 2019



8. ZO bere na vědomí cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace pro 
realizaci stavby: „Místní komunikace v lokalitě Chmelnice 2“ předloženou firmou MVA
projekt, s.r.o. Uh. Hradiště.

9. ZO schválilo smlouvu o dodávce tepelné energie č. 6/2020 vč. smlouvy o výpůjčce 
s firmou REÚSS ENERGETIKA a.s. a doporučuje vedení ZŠ a MŠ uzavřít smlouvu o 
dodávkách tepelné energie i pro objekt Základní a mateřské školy taktéž s firmou 
REÚSS ENERGETIKA a.s. ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu  a místostarostovi 
ukládá komunikovat  s ředitelem ZŠ a MŠ Bílovice, příspěvková  organizace o uzavření
smlouvy s firmou REÚSS ENERGETIKA a.s. Uh. Hradiště.

T: do 30. 11. 20109

10. ZO bere na vědomí informaci starosty o průběhu stavební činnosti na sportovním 
areálu ZŠ v Bílovicích, informaci o průběhu kolaudačních řízení staveb, realizovaných 
v r. 2019. Dále informaci o administraci dotačně podpořených akcí  -  „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Bílovice“ a „Stavební úpravy a rekonstrukce kotelny OÚ 
Bílovice.“

11. ZO schválilo vznik pracovněprávních vztahů se dvěma zastupiteli osobní č. 209 a 155 
formou dohody o provedení práce.

12. ZO schválilo cenovou nabídku na instalaci  čerpadlové technologie, vč. elektrické 
přípojky studny u sportovního areálu ZŠ Bílovice, předloženou firmou Ekodrill Zlín. 
Celková částka za dodávku materiálu a instalaci dle položkového rozpočtu je 77.450,-
Kč vč. DPH. ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo na dodávku materiálu a práce
a koordinovat celkovou činnost při realizaci.

T: do 15. 11. 2019

13. ZO schválilo na základě cenové nabídky, předložené Liborem Hromadou, Luční čtvrt 
1867, St. Město, provedení kompletní rekonstrukce žlabu na kanalizačním řadu u č.p. 
77. Dodávka materiálu a práce dle položkového rozpočtu bude provedena za částku 
49.553,-Kč bez DPH. ZO ukládá starostovi objednat rekonstrukci žlabu a zajistit 
realizaci do 20. 11. 2019.

T: do 5. 11. 2019

14. a) ZO schválilo provedení rekonstrukce řídícího pracoviště bezdrátového rozhlasu na 
OÚ na základě cenové nabídky předložené společností Bártek Rozhlasy, s.r.o. Valašské 
Meziříčí. Dodávka materiálu a práce dle položkového rozpočtu bude provedena za 
částku 61.105,- Kč vč. DPH. ZO ukládá místostarostovi objednat provedení 
rekonstrukce řídícího pracoviště.

T: do 20. 11. 2019
         b) ZO schválilo nákup 10 ks domácích přijímačů pro poslech bezdrátového rozhlasu u 
         společnosti Bártek Rozhlasy, s.r.o. Valašské Meziříčí za čásktu 3.499,- Kč/1 ks bez 
         DPH.  ZO ukládá místostarostovi zajistit objednání a dodání domácích přijímačů.

T: do 20. 11. 2019

15. ZO bere na vědomí informaci předsedy Finančního výboru, Ing. P. Zemánka, o čerpání
rozpočtu obce na r. 2019 ke dni 30. 9. 2019.



16. ZO bere na vědomí informaci Ing. P. Slunečka o průběhu jednání zástupců obce (Ing. 
Slunečka a Ing. Skovajsy) s Ing. Vl. Lapčíkem, jednatelem společnosti Topagra spol. s 
r.o. ve věci umožnění průjezdu cyklistů mezi obcí Bílovice a Březolupy podél pozemků 
par. č. 1526/1 a 1526/2). V šíři cca 2m bude provedeno zatravnění. Údržbu bude 
provádět TSO Bílovice. ZO ukládá Ing. Slunečkovi projednat se starostou obce 
Březolupy možnost střídavé péče o pozemek určený k průjezdu cyklistů mezi obcemi 
Bílovice a Březolupy.

T: do 10. 12. 2019

………………………….............                                         ……………………………………
                Petr Fusek                                                                          Ing. Lukáš Uherek
             starosta obce                                                                         místostarosta obce

Členové ZO Bílovice přítomni na jednání dne 31. 10. 2019:  Petr Fusek, Tomáš Kaňovský, Eliška 
Kozelková, Pavel Krystýn,  Ing. Adam Skovajsa, Ing. Petr Zemánek, Mgr. Vilma Zembolová, Marta 
Šimková, Mgr. Ivana Strapinová, JUDr. Pavel Dostálek, Ing. Petr Slunečko, Bc. Eva Šáchová, Ing. 
Lukáš Uherek


