Zápis

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bílov. konaného dne 21.6.2021 v 17:00 hodin
Přítomni: Zdeněk Fusik, Tomáš Vlček, Ladislav Trubianský, Rostislav Bialek
omluveni: Jaroslav Polkorab, Eva Slezáčková, Tomáš Houska (dostavil se poztlěji)
Program:

.
2.
3.
4.
5.
6.
.
8.
9.

zahájeni, schválení progíamu, volba náwhové komise, stanovení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení a zápisu z 15. zasedání
Závěreěný úěet obce Bílov za rok 2020
Zádosti o odkoupení částíobecních pozemků
Pachtovní smlouva - Víceúčelové
sportovní zaíízeníBilov
Žádost o odpuštění nájemného za uŽiváni proslor sloužícíchk podnikání
'7
Stanovení sazby stočnéhov obci Bílov pro rok 2021
Smlouva o spolupráci při tvoíbě Digitální technické mapy
Smlouva o poskytnutí příspěvku na poskytovaní odlehčovacíslužby
10. Návrh kandidáta na funkci přísedícíhoOkresního soudu
11. Stížnost
12. Rozšířenísportoviště u Víceúčelovéhosportovního zařízení
13. Přidělení bytu v DPS Bílov
14. Rozpočtovéopatření ě.4l202I ač.5/2021
15. Různé
1 6. Diskuse
17. Závér
I

1.) 16. zasedání ZO zahájil p. staíosta. Konstatoval, že zasedini bylo řáclně svoláno, všichni členové
ZO obdrŽel;i PÍsemnou pozválrku, která byla zároveí zveřejněna na uřední i elektronické úřední

desce. V době zahájení byli z celkového počtu 7 členůZO přítomni 4 členovéa zasedání bylo
usnáŠeníschoPné.Pan starosta konstatoval, že zasilpitelé se sešli na pracovním zasedání, na kterém
byli seznámeni s materiály, které dnes budeme projednávat.

Pan starosta doporuČil, aby se zasedání řídilo programem, který byl zveřejněn na úředníchdeskách
a tŇé zaslán ČlenŮm zastupitelstva s pozvánkou na dnešnízasedéni. Nlkdo nevznesl návrhv na
doplnění programu zasedání. Pan starosta navrhl přijmout toto usnesení :
Hlasování 4 pro návrh. Schváleno

pan starosta doporučil, aby rozprava na dnešním zasedáni probíhala

k

jednotlivým bodům

samostatně. Nikdo neměl připomínku ani jiný návrh. Pan starosta navrhl pfijmout toto usnesení :

Hlasování 4 pro návrh. Schváleno.
Ověřovateli zápisu p. starosta urči1 p. Tomáše Vlčka a p. Ladislava Trubianského. Niktlo neměl jiný
návrh. Pan starosta navrhl přijmout toto usnesení :
č. 16.1.3.): Zo určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Vlčka a p. Ladislava Trubianského
Hlasování 4 pro návrh. Schváleno
Zapisovatelkou byla p. starostou určena p. Pavla Sikorová.
Usnesení podepíšíp. starosta a p. místostarosta,

2.i.) Pan Vlček, předseda konlrolního výboru, předložil zastupitelstw na vědomí Zprávl

o

Provedené kontrole plnění úkolůz usnesení, @říloha ě, 1 tohotó ripisu). Nikdo k tomu neměl
doíaz ani PřiPomínku, pan staío§ta konstatoval, Z" u.*r.oí* ě. i Offi-u de Zpráva kontrolního
výboru vzata na vědomí.
č.,16:?.1.), Zo b"." ,u ,ědo.í Zo.áno kont.olrího ,Ýbo., o olně.rí úkolů
ur..r.ní z
minulých zasedání.
"

2.2.) ověřovatelé zápisu z 15. zaseó,ini p. Slezáčková a p. Houska byli z účastina zasediorí
omluveni. zápis oba ověřovatelé zkontrolovali, je jimi podepsan a je povaiován za schválený,

Pan starosta informoval, Že občanůmnerrí bráněno na}rrávat pruběh zaseclání zasfupitelstva,
nicméně Jednací řád stanoví občanovi povinnost na zaóátkl ,aseáání informovat
o tom, že bude
pruběh zasedání naltávat. Neučinlli tak, porušuje Jednací řád,
3) ZávěrečnÝ účetobce Bílov za rok 2020
P. starosta konstatova7, Že_návrh Závěrečného úětu hříloha č. 2 tohoto ztžpisu) byl řádně dle ziů<ona
v}l/esen na uredni desce OU, zastupitelé byli seznámeni s náwhem Závěreéného úětu
včetně všech
povirrrrých příloh. Dotazy, připomínky nebyly, pan stafosta nawh1 přijmout tato
dvě usnesení :

Zo schvaluje Závérešný účetobce Bílov za rok 2020 a lyjadřuje souhlas s
celoročnímhospodařením, a to bez výhrad
Hlasování 4 pro návrh. Schváleno
č. 1ó.3-1.)

é.16.3,2) Zo bere na vědomí Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření obce BíIov za
rok
2020
4) Žádosti o odkoupení částíobecních nozemků

L) p. starosta předložil k pl6j96ání žádosti p.
č,3 to.llolo z.á?isut,o odkoupení částípozemkůp arc.č. 14512,145/3
4.

t

hříloha

Nawhl, že pozemky
je možnéprodat, ale nejdříve musí blit provedeno geodetické
zaměření,které zaplat trp"Ji"l
strany. Dotazy, připomínky od zastupitelů nebyly. P
se zajímá, o jaké poiemky se
'
jedná, pan starosta odpovídá ihned. poté pan siarosta navrhi-přijmout
totó usnesání :
a st, 3211.

Č,16.4,Í,)
schvaluje Provedení geodetického zaměření a lyhotovení geometrického plánu
_ZO
na pozemky parc.ó, 145D,145/3 a st. 32t1, na nák|ady žadatelů
Hlasování 4 pro návrh. Schváleno
4.2.) Dá|e p. starosta předložil žádost

:

(příloha č, 4 tohoto zdpis o
odkouPení Části pozemku parc,ó.3775/1, ostatní komuniku"". Žu.topit"Gt ro
1ifrffi.odáuut
tento Pozemek, zabráni1o by se příjezdu do sousední nemovitosti. Dalšídotazy
nebyiy, pán starosta
navrhl přijmout toto usnesení

n

:

ZO neschvaluje zveřejnéní Záměru prodat část pozemku parc.č, 377511
.16.4,2,)
Hlasování 4 pro návrh. Schváieno
é,

5) pachtovní smlouva - víceúčelovósnortovní zařízení
Pan starosta konstatoval, Že na zák7adé zveřejněnóho záměru propachtovat budolu Víceúčelového
sportovního zařizeni apřilehlé pozemky se přihlásil jeden zájémóe
@říloha č. 5 tohoto ztipis ,

splnil zadávací podmínky a doložil potřebné dokumenty.
Dotazy nebyly, pan starosta nawhl
přijmout toto usnesení :
č, 16.í1.) Z*o-schvaluje uzavření Pachtovní
smlouly na dobu neurčitou s platností od 1,7,202l
mezi obcí BíIov a společno-stí Comfornity Bu.ii.r.,...o., IC 0873827t, se sídlem Ostrava,
N,t!"dl 3.7-9/t,-jejímžpředmětem j. ň;p;;h;;;;í
budovy Víceúčelového
sportovního
zařízení č,p. 67 v Bilově, stojíci na_pozemku pa.c.t.
st. szs, přilehtých časti uuaovy,

i"r'ffiil;;
pozemků parc.č. 4533/I a 4533li, a inveniáře,
to nš.
účelemprovozování restaurace,
kuchyně, zimní zahradv a venkovních urti, p.ono"ou,ení
"u sportovní
haly a bowlingu pro
veřejnost a provozování š af1l z,lzaemip"o
,óo'"i*á-Výše
je
pachtu
468
000,- Kč ročně vč.
3
DPH, to je 39 000,- Kč měsíčně
vč. DPH.

Hlasování 4 pro návrh. Schváleno

p, starosta předloŽil k proiednání Žádost
.polečiostiTiledo Taxi s.r.o., (oříloha č. 6 tohoto zdpisu),
ktera Provozuje restauiaci v obci, která pJžaduj"
za měsíc květen z důvodu
covidoqich opatření. Pan starosta
"áŇŠrř,a;oápuštěno
"-ného p"r;";;;;;ná.-.r.ě.í""
auy nal'e"i.Juvi"
"av.trt,
května, a.to do 76.5.202l, nebot' od
tl..s,zožl:rl uyi"
no provozoyat zahrádky restaurací.
Jiné návrhy nebyly, pan starosta navrhl přijmoŮt
"á"zro ,
toi",*".""i
č, r6,6.1.) Zo_ schvaluje odpuštění poměrné
části nájemného firmě Taredo

Taxi s.r.o., Bílov č.
nařízenéňo uzavření;;;i;;;. od 1.5.2021 ao
ro.s.iozi o.,.ysi zo

ÍÍ;lilíiťťřťlatnosti

Hlasování 4 pro návrh. Schváleno
17,10 hod. dostavil se pan Tomáš Houska

sazby

1 Stanovení
BíIov oro r ok 2021
pan starosta navrhl,
aby sazba rtoě.,"ho
(příloha č, 7 tohoto zánisu) Jinó návrhy
nebyly,

p.iťió)iáitala
p;;;;;;

ve stejné výši jako v minulých letech.
ravrhl přijmout toto usnesení :

č. 16,7-,l,)-Z0 schvaluje sazbu stočnéhopro
rok 2021 v obci Bílov ve výši 1,50 Kč bez DPH
za
m3 odpadní vody ročně
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno
E) Smlouva o spolupráci rrři tvorbě Digitálni technické
map.,Pan starosta předložil ke schválení
.pffiráci při tvorbě, akrualizaci a správě
Di8itální technické mapy Moravskoslezsk
"á".h n".
",i\ii"ii
{ ,ri,,ii"ž.iiišii.tí!i,í,rř.
smlouvy byli všichni seznámeni.. Dotary, pripo-i'nk}oO
nebyly.
se
smlouw se jedná u p*.iá.ortu
^-ru.tupitelů
Poté pan starosta navrhl piijmout
ffiriJ,i:L"a.

S.lŇy
*i"

trť]T3;lrjiť

i

P,

ZO schvaluje uzavření §mlouly-o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě
Digitálnílechnické mapy Moravskoslezsřéh"i..;i;
!ást
dopravní
a technické
;.;
infrastruktury obcí mezi obcí Bilov a Mo.unrxori""'rr.v.
t""i"i,", i8iol-řsžlJ. riar"ro
Ostrava, 28. října l17, jejím.žpřed měte^
i" ziii"řoi"" po.tyt.,out kraji data o TI a DI
jako podklad pro tvorbu DTNi MsK
a zá;";"k k;;;;;;kytnout obci data z DTM
MSK na
ú_zemi obce pro potřeby sprary.
1.19:-8:1)

Hlasování 5 pro náwh. Schváleno

9'l §mJouva o poskytnutí nřísrrěvku na poskytování odlehčovacíslužby
(přílqha č, 9 tohoto ztípisul. Pan starosta konstatoval, že s návrhem smlouvy

byli všichni
sezlámeni. Dotazy ani připomínky od zastupitelů nebyly,
o jakou
smlouw sejedná, Pan starosta odpovídá ihned. Poté p. staíosta navrhl přijmout toto uŠnesení:
č. 16-9.1.) Zo schvaluje uzavření Smlouvy o poskýtnutí příspěvku na poskytování služby
sociální péČe- odlehČovacíslužby mezi Obcí Bilov a Měatem Bílovec,
oózgllss,se sídlem
Bílovec, slezské náměsti ll1, jejímžpředmětem je závazek Města Bílovec poskytovat
odlehčovací služby občanůmobce Bílov a závazékobce za poskytnutou sl;žbu;hradit
vyčíslenýíinančnípříspěvek Za rok2020 činí3183,- Kč.
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

p

_

ič

10)

Návrh kandidáta na funkci přísedícíhookresního soudu

(piapfuš,]!l!k@aáp!§!)
Novém Jičíněi nadále
přijmout toto usnesení

Pan starosta navrhl, aby funkci pdsedícího u okresního soudu v
, Jiné náwhy nebyly, pan starosta navrhl

r.ykonával
:

č, 16.10.1.) ZO navrhuje do funkce přísedícíhou Okresního soudu v Novém Jičíněp.

Hlasování 5 pro náwh. Schváleno
11) Stžnost
Pan starosta informoval přítomné , že 20,5.2021byla doručena Stížnost, fuříloha č, 1t tohoto
záPisd. adresovaná zastupitelŮm obce. Všichni zastupitelé se s ní seznámili. pan starosta navrhl
přijmout toto usnesení :

č, 16,11,1.) Z(J bere na vědomí Stžnost ze dne 20,5,202I, adresovanou Zastupitelstvu
obce

Bílov

Poté P. starosta vYzval místostarostu obce p. Bialka, aby jménem zastupitelstva obce přečet1
reakci
zastupitelů na Stížnost. Pan Bialek tak učinil.

Dále p. statosta navrh1 přijmout toto usnesení :
Š,1,6.I1,2,) ZO lYřídilo doruČenou Stžnost citací své odpovědi na zasedání Zastupitelstva
obce Bílov. Odpověď bude v písernné podobě zaslána st8žovateli.
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

l2lRozšířenísnortoviště

u Víceúčelového
sportovniho zařízení
pan starosta konstatoval, že zastupiteló
byli předem seznámení se
obce vybudovat u
VÍceúČelovéhosPortovního zaŤizen1 areál bikosové závodní drahy"áměrem
včetně startovacích ramp a
zázemi pto sportovce. (příloha č. 12 tohoto ztípis . Dotazy nebyíy, p. starosta nawhl přijmout
následující ětyři usnesení :

Č.16.12.1.) Z0 schvaluje záměr obce vybudovat u Víceúčelového
sportovn ího zařízení areál
b_ikrosové závodní dráhy včetně startovacích ramp a zázemí pro sf,ortovce
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

ZO schvaluje zailání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové
dokumentace areálu bikrosové dráhy včetně startovacích ramp a zázeÁí p"o ,po"ion""
é, 16,12,2,)

Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

Zo schvaluje

č, 16.12.3.)

potlání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezskóho
kraje na
vypracování projektové dokumentace na
areálu
bikrosové
rybudování
dráhy včetnÉ
startovacích ramp a zázemi pro sportovce
Hlasování 5 pro náwh. Schválino.
Č,.16,12,4,) ZO schvaluje
Podání Žádosti o dotaci na spoluíinancování vybudování areálu
bikrosové dráhy včetně startovacích
u
plo sportovce k Národní sportovní
"u,op "ar"-i
agentuře
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

13) Přidělení bvtu v DPS Bílov
P, starosta PředloŽil zasfuPitelstlu na vědomí Zéryis z jednáníBy,tové komise,
která na svém jednání
dne 2,6,202L rozhodla o přidělelí uvolněného b}tu
č."1 ,rĎps sitou. (příloha č. 13 tohoto zónis4)
Navrhl, aby zastupitelstvo přijalo toto usnesení :
č. 16.13.1.)

Zo

DPS Bílov p

bere na vědomí informaci Bytové komise o přidělení
uvolněného bytu ó. 1 v

p, starosta předložil na vědomí Rozpočtové
opatř ení č. 4l2O21, (B1laha č, 14 tohoto ztípisu), které
sestavil starosta obce a správce rozpočtu2O.š.2O21,
Dotu"y

n"fry,l^turŇňffiiffiout

usnesení :

toto

č. 16.14.1.) ZO bere na vědomí Rozpočtovéopatření
ě. 4l2021dle přílohy

Dále p, starosta předloŽil ke schváiení Rozpoětové opaíření
é._5/2021, (příloha č, 15 tohoto zápisu)
ktere sestavil finanění rlýbor a správce rozpoětu k
zt]i,zoit,oot-y n6yty, p*tuŇu ni*t l
přijmout toto usnesení :
č..16.14,2.)_ZO schvaluje Rozpočtovéopatření
č. 51202í dle přilohy
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno
15) Různé
15.1,) p. starosta předložil na vědomí Zápis z jednánikontrolního
výboru DSo Regionu Poodří ze
dne 1,6,2021 břiloha ě- 16 tohoto zápisi)- Ná*nr,
áty oýr. vzato na vědomí následujícím

usnesením

č. 16.15.1.)

:

ZO bere na vědomí Zápis

dne 1.6.2021

z

jednání kontrolního výboru DSo Regionu
Poodří ze

152)p, starosta předložil na vědomí Schválený Závěrečný účetDSo
Regionu Poodří zarok2020.
(příloha ě, 16 íohoto z,ápisd. Navrhl,
aby bylo'vzato nu uěaorni usnesením :
č, 1ó.15.2.) ZO bere na vědomí schvále ný Závérečný
účetDSo Regionu Poodř í za rok2020

Diskuse

1) p,

'

,'informova1 o plánované akci kulturního výboru Běh na rozhlednu,

10:00 hodin. Koncem priázdnin je plánován Pohádkový
les.
2)

p.

5.7

.2021 od

- Rybaři Bílov uspořádají 3I..7.2021Rybrářské závody

P.

provádění hlučných ěinností o nedělích. ptá se, zda to
?)
,, --- - naPadá nedo drŽovártt
jde nějak řeŠit. Pan starosta odp ovidá,1íl<azu
že to řéšínaše OZV, ná podnět ěi stížnostobčana to řeší
přestupková komise.

'
opakovaně
4)

p.,

- upozorňujerra nepořádek u kontejnerů, na to, že 1idé
netřídí,jsou lhostejní.
občany upozorňujeme na nutnost tř íáéní,ale miji se to účinkem."

Ví, že

* kde jinde než.lle m stnosti je
p. ,
zveřejněn
y
odpovědi na žádosti dle
5)"

,--:

Jednací řád. A kde jsou zveřejněny
zákona č. 106|399 Sb. Fan starosta odpovídá obratem.

* jakýro zPŮsobem byla
řešena veřejná zakázkana technický dozor investora. Zda
Qn
TDI
to,,na
co
má
oprávnění,
Pouze
nebo i něco jiného. Jde ji hlavno o splaškovou
_dozorova1
kanalizaci a vodovodní řád. Zodpovímapísemně, pokud si podďp.

-

žádost.

Zasedání ukončeno v 17.45 hod.

Zapsala: Pavla Sikorová ...
Ověřovatelé : Ladislav TrubianskÝ
Tomáš Vlček

2&

zd"nrk F;rik, rturistu

