Přítomni: Zdeněk Fusik, Tomáš Vlček,, Rostislav Bialek, Jaroslav Polkorab, Tomáš Houska
Omluveni: Eva Siezáčková, Ladislav Trubianský
Program:

L
2.
3.

zahájení, schváiení programu, volba návrhové komise, stanovení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesen1 a zápisa ze I'7 . zasedání

Smiouvy
Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN
3.2.) Smlouly kupní - pozemky zástavba
3.3.) Smlouvy kupní - pozemky parc.é, 145/23,1,45124,745125
4, Finanění dar
5. Mimořádná odměna uvolněnému zastupiteli
6. Různé
7. Rozpoětové opatřeni č, 812021
8. Diskuse
9, Závér
3.1 ,)

1.) 18. zasedání

ZO zahálilp,

starosta, Konstatoval, že zasedáníbylo řádně svoláno, vŠichni ělenové

obdrže\i písemnou pozvánku, která byla zároveřl zveíejněna na úředníi elektronické Úřední
desce. V době zahájení by1o z celkového počtu 7 ělenů ZO přítomno 5 členůa zasedání bylo
usnášeníschopné,Pan starosta konstatova1, že zastupttelé se sešli na pracovním zasedánÍ, na kterém
byli seznámeni s materiály, které dnes budeme píojednávat.

Zo

Pan starosta doporuěi1, aby se zasedání řídiio programem, kte{i jim by1 souěasně s pozvánkou
zas\án a by1 řádně r,yvěšen na úředních deskách. Dotazal se, zda má někdo z óleďt ZO nálT h na
změnu nebo doplnění píogíamuzasedánÍ. on sám navrhl, doplnit bod 3.3.) Smlouvy o zřizení
služebnosti a bod 3.5.) Smlouvy o zřízenl věcného břemene - služenosti. Jiné návrhy na doPlnění
programu nebyly, pan staíosta navrhl přijmout toto usnesení :
č. 18.1.1,)

ZO schvaluje doplněný program

18. zasedání

Zastupitelstva obce Bilov

Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

Pan starosta doporučil, aby rozptava na dnešnímzasedáni byla vedena k jednotlivým bodům
samostafirě, Nikdo nemě1 jiný návrh, p.starosta navrhl přijmout toto usnesení :

č. 18.1.2.) Zo schvaluje samostatnou rozpravu ke každómu bodu programu
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

ověřovateli zápisu z dnešního zasedání urči1 p.starosta p. Tomáše Vlčka a p. Rostislava Bialka.

Nikdo neměl jiný návrh, p.starosta navrhl přijmout toto usnesení :

č. 18.1.3.) ZO určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Vlčka a p. Rostislava Bialka.
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno
Souěasně uróuji zapisovatelkou dnešníhojednání paní Pavlu Sikorovou.

Usnesení podepíše se mnou p. místostarosta Rostislav Bialek.

2.1.) Předseda kontrolního výboru p, Vlček předložil zpráw kontrolního výboru o kontrole plnění
úkolůz usneseni zminulých zasedaní.(příloha ě. 1 tohoto zápisu)
Nikdo nemě1 jiný náwh, p.starosta konstatova1, že zastupitelstvo usnesenim č. 18.2.1.) bere na
vědomí zprávu kontrolniho výboru o plnění úkolůz usnesení.

Poté p.starosta požádal ověřovatele zápisu ze 1'7, zasedání p. Housku, aby se k zápisu vyjádřil.
Podotkl, že zápis byl k dispozici k nahlédnutív kancelaři OÚ a nikdo k němu neuplatnil
připomínky. Pan Houska také neměi k zápisu připomínky,
Na návrh ověřovatelů je zápis považován za schválelý.

3,) Smlouvy
3.1.) Pan starosta předložil ke schválení návrh Smloulry o zíizení služebnosti mezi Obcí Bílov a
spoleěností CETIN (příloha č. 2 tohoto zápisu) na pozemcích 325912 a 32591107 (1okaiita
zástavby), na dobu newěitou, náhrada 100,- Kě. Dotazy, připomínky nebyly, pan starosta navrhl
přijmout toto usnesení:
18.3.1.) ZO schvaluje uzavření Smlouly o zíízeníslužebnosti č, l60t0-044327 mezi Obcí Bilov
a společností CETIN a.s., IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 251,019, Praha 9, Libeň, 190
00, zastoupenou společnosti Vegacom a.s., IČ 25788680, se sídlem Novotlvorská í0I0l14,
Praha 4 - Lhotka, 14201, zastoupenou společnostíSlezskomoravské telekomunikace Opava
s.r.o.o IC 43964435, se sídlem Příčná 2828/10, Opava, 746 0l, jejimž předmětem je zíízeni
služebnosti na pozemcich obce parc.č. 325912 a 32591107, na dobu neurčitou, za náhradu ve
výši 100,- Kč.
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

bod 3.2.) p.starosta předložil ke schválení kupní smlouvy k pozemkům v lokalitě zástavby (přílohy
ě. 3 až ě.8 tohoto zápisu). Zitrnér prodat pozemky by1 řádně zveřejněn, proběhla elektronická
dražba, Hlasovat se bude o každésmlouvě samostatně. Dotazy, připomínky nebyly, pan starosta
navrhl přijmout tato usnesení

ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obci Bilov

18.3.2.)

,

bytcm

bytem

. _, orná půda, o výměře 1197
Hlasování 5 pro rrávrh. Sclrr,áleno

a
a

jejímžpředmětcm je prodej obecního pozemku parc.č.
m2 zl kupní ccnu 1 900 000,- Kč.

l8.3.3,) ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvv mezi Obcí Bílov a
bytem
, jejimž předměten je prodej obecního pozemku
parc.č., , orná půda, o výměře 1166 m2 za kupní cenu 2 350 000,- Kč,
Hlasování 5 pro náwh, Schváleno
18,3.4.)

ZO schvaluje uzavření Kupní smlouly mezi Obcí Bílov a

bytem

,- -.,-, orná půda, o výměře 1638

Hlasování 5 pro návrh. Schváleno
18,3.5.)

p.

jejimž předmětem je prodej obecního pozemku parc.č.
m2 za kupni cenu 1 850 000,- Kč.
,

ZO schvaluje uzavření Kunní smlouvy mezi Obcí Bilov a

p.

bytem
jejímžpředmětem je prodej obecního pozemku parc.č.
, ,, orná půda, o výměře 1329 m2 za kupní cenu 2 000 000,- Kč.
Hlasování 5 pro náwh, Schváleno
,,

.'

ZO §chvaluje uzavření Kupní smlouly mezi Obcí Bilov a p,

18,3.6.)

bytem

jejírnžpředmětem je prodej obecního
Kč,
, orná půda, o výměře 1012 m2 za kupní cenu l 830 000,)

pozemku parc.č. .
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno
18.3.7.)

,

ZO schvaluje uzavření Kupní smloulry mezi Obcí Bilov

a

jejimž předmětem je prodej obecních pozemků parc,č,
l o ťměře |028 m2 a parc.č.
o výměře
, _ o ťměře 865 m2, parc.č.
L022 m2, orná půda, za ce|kovou kupní cenu 6 000 000,- Kč.

bytem

Hlasování 5 pro náwh. Schváleno

bod 3.3,) p.starosta předloži1 ke schválení sedm Smluv o zřizeni služebnosti (PřÍlohY Č, 9 aŽ Ó.15
tohoto ápisu), Hlasovat se bude o každésmlouvě samostatně. Dotazy, připomínky nebyly, pan
staíosta na\,Ťhl přijmout tato usnesení
služebnosti inženýrskésítě - kanalizace mezi
Zo schvaluje uzavření Smlouvy o zíízeni
"
jejimŽ
Obcí Bílov z
, bytem
18.3.8.)

předmčtcm je r,Yízeníslužebnosti pro vedení kanalizace na pozemku parc.č.
neurčitou, za náhradu 100,- Kč.
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

,

na dobu

ZO schvaluje uzavření Smlouly o zřízeníslužebnosti inženýrskésítě - kanalizace mezi
,, jejímžpředmětem je
bytem
Obcí Bílov a
.
-'^^
na dobu neurčitou, za
zřízeníslužebnosti pro vedení kanalizace na pozemku parc.č.
náhradu 100,- Kč.
18.3.9.)

Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

o ziízeni sluŽebnosti inŽenýrské sítě -

18.3.10.) ZO schvaluje uzavření Smlouly
osvětlení mezi obcí Bílov

a
,a

bytem

veřejné

, bytem

jejímž
předmětem je zřízeni služebnosti pro podzemní vedení veřejného osvětlení na pozemku
parc.č,
, na dobu neurčitou, za náhradu 100,, Kč.
.

Hlasování 5 pro návrh, Schváleno

r8.3.11.) ZO schvaluje uzavřcní Sm|ouly o zřízení služebnosti inžcnýrskésítě - veřejnó
. bytem
osvětlení mezi obcí Bilov a
, jejímžpředmětem jc zřízeni služebnosti pro podzemní vedení veřejného
.
osvětlení na pozemku parc.č.
, na dobu neurčitou, za náhradu 100,- Kč.
Hlasovárri 5 pro návrh. Sol,tválcl-to
18.3.12.)

Bílov,
a

ZO schvaluje uzavření Smlouvy

r.l

zíízeníslužcbnosti inženýrskésítě mezi Obcí

bytem

, it mezi společností
,t5193665,
se sícllcln 28. říina
IČ
a.s.,
Severomoravské voclovody a kanalizace Ostrava
je
z,řizení sluŽebnosti pro uloŽení
|2331169, Ostrava, Mariánské Hory, jejimž předmětcm
vodovoclního řáclu na pozenrku parc.č.
, na tlobu neurčitou, za náhradu 100,- Kč.
Hlasování 5 pro návrlr. Schváleno
18.3.13.)

Bilov,

, bytem

ZO schvaluie uzayření Smlouvy o zíízenis|uŽebnosti inŽenýrskó sitě mczi Obcí
,

bytem

,
a.s.,, lč 45193665o

§polelností Severomoravské voclovody a kanalizace Ostrava
řijna 1235/169, Ostrava, Mariánskó Hory, jejímžpřednrětcm

,

a mezi

se sidlem 28.

je l,íízenislrržcbnosti pro

uloženívodovodního řádu na pozemku parc.č.
Kč,

,

na dobu neurčitou, za náhradu 100,-

Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

ZO schvaluje uzavření Smloury o
'

18,3,14.)

z1izeni služebnosti inženýrskésítě mezi obcí
a mezispolečností
Sever,omoravské vodovody a kanalizace ostrava a.s., IČ 45t93665,
,.
.ial.* 28. října
12351169, ostrava, Mariánské Hory-, jejímžpředmětem je
zfizení služebnosti |ro uložení
v_odoyodního řádu na pozemku parc.č.
, na dobu neurčitou, za náhradu l00,- Kč.
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

Bílov,

, bYtem

bod 3.4.) p.starosta předložil ke schválení tři Kupní smlouvy (přílohy č. 16
ažč.18tohoto zápisu)
na pozemky
;, vše ostatní plocha. Zá^ě. byl řádně zveřejněn
na
úředních deskách, přihlásili se tň zájemci. Bude se hlasovát o každémpozómku
zvlisť. botazy,
připomínky nebyly, pan starosta navrhl přijmout tato usnesení

parc.Č.

18.3.15,)

a

ZO schvaluje uzavření Kupní smlouly mezi Obcí Bílov a

p.
. jejímžpředmětem je prodej obecního po)emku parc.č.
os_tatní plocha, o lýměře 47 m2, za kupní cenu rO SZa,XU.
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

bytem

ZO

schvaluje uzavření Kupní smlouly mezi Obcí Bílov a p.
, bytem
, jejímžpř"dměte- je prodej on"Jnirro pozemku
p_arc.č.,
18.3,16.)

ostatní plochao o výměře 116 mŽ,za ťupnícenu ZŠq§+,Hlasování 5 pro návrh. Schváleno
18.3.17,)
bytem

ri.

ZO schvaluje

uzavření Kupní smlouly mezi Obcí Bílov a p.
,
jejimž přeamětem je prodej obecního po".rnt,i
p_arc,č, , ostatní plocha, o výměře 60 m2;,"zikupní
cenu 13 500,- Kč.
,

Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

bod 3,5,) P,stafosta PředloŽil ke^schválení dvě Smlour,y o zŤlzenivěcného
břemene - služebnosti _
zemní vedení NN (přílohy č. 19 a č. 20 tohoto zápisi). notazy,
připomínky nebyly, fan starosta
nawhl přijmout tato usnesení:

1l*1!? Zo schvaluje uzavření SmlourT o zíízenívěcného břemene - služebnosti č. IY-128019601-BíIov, p.č. 84/10, NNk, mezi bb"i Bílor, .p"i"tr"rii-čEz
D#"tb"; a.s., Ič
24729035, se sídlem Teplická 87_4/8_, Děčín,zastoupen;u
" ii"^o., .ARPEX údřiAvA
;.;:, iě
26809559, se sídlem Teslova.8?3/2, Ostrava Přívoz, jejímž
předmětem :;;;;;
věcnóho
břemene k zařízení distribučnísoustavy na pozemku parc.č.
:zl9,
,ru doru ,r".,"t itou, za
náhradu 1500,- Kč

Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

19*1?l Z0 schvaluje uzavření Smlouly o zřízenivěcného břemene - služebnosti č, Iv_12_
8019739 Bilov, p.č. 80/1, NNk, mezi bbcí niroo u
.poi"J""rii'8nz" orr'i.řr.. u.r,, rČ
se sidlem Teplická 87-ď& D^ěčín,zastoupenou hrmou
ARPEX MoRArA ,;.;:, ič
?17?9^0-3-1,
26809559, se sídtem Teslova_87.312, ostrava Prino", j"iimz
předmětem i;;;;;věcného
břemene k zařízení distribuční sou§tály na pozemku pu...č.
76, na dobu ,r"rr"čitou,
náhradu 1000,- Kč
"u

Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

bod 4.) Finanění dar - p.starosta předloži1 ke schválení Smloul,u o poskynutí finančníhodaru
(příloha č. 21 tohoto zápisu) mezi Obcí Bílov a p. ,
, bytem
Dotaz p. Burjetková - o jaký finančnídar se jedná a proč se mu posky.tuje ? Pan staíosta odpovídá
ihned.

Dalšídotazy ani připomínky nebyly, pan starosta navrhl přijmout toto usnesení
18.4.1,)

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančníhodaru mezi Obcí Bflov a p.
, bytem
, jejímžpředmětem je poskytnutí

íinančnihodaru ve výši 50 000,- Kě na charitativní a humanitární účely.
Hlasování 5 pro návrh, Schváleno

bod 5.) Mimořádná odměna uvolněnému zastupiteli - p. staíosta předa1 slovo navrhovateli, p.
Bialkovi, který přečetl důvodovou zprávu (příloha é, 22 tohoío záptsu). Dotazy ani připomínky ze

strany zastupitelů nebyly.
- dotaz k p.starostovi, zdaje přesvědčen o oprávněnosti poskytnutí odměny. A ptá se,
jakým způsobem reagovali zastupitelé na veřejnou zakázku na technický dozor. Čte své dlouhé
stanovisko k této veřejné zakázce a veřejně vznáší podezření, že starosta manipuloval s veřejnou
zakázkou, protože IČ bylo uchazeěi o zakázktl přiděleno pozdéji než podal cenovou nabídku. Pan
starosta opakuje, že si toto přesně nepamatuje a bude to muset ověřit.
K tématu mimořádné odměny již p. Burjetková nic nechtěla říot.
Pan starosta nawh1 při.imout toto usneseni :
p. Burjetková

ZO souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny §taro§tovi obce p. Zdeňku Fusikovi v
roce 202l ve výši dvojnásobku odměny zastupitele. Odměna §e poskytuje za mimořádný
rozsah výkonu vedení investiČníchakcí za uplynulá volební období, za ostatní činnosti a za
finančníúspory dle Důvodové zpráry, která je nedílnou příIohou tohoto usnesení.
18.5.1.)

Hlasování 4 pro návrh, 1 se zdrže1. Schváleno

Paní Burjetková gestikuluje na zastupitele, že jsou ,jedniěký'
bod 6.) Různé
6,1,) p.starosta předloži1 na vědomí Zápis o výsledku dílěího přezkoumání hospodaření obce Bílov
v roce 2021, (příloha č. 23 tohoto zápisu), výsledek přezkoumání -bez závad a nedostatků, Dotazy,
připomínky nebyly, pan starosta konstatoval, že usnesením číslo
18.6.1,.)

ZO bere na vědorní Zápis

roce 2021.

o výsledku dílčíhopřezkoumání hospodaření obce Bilov v

6.2.) p.statosta předloži1 ke schválení poskytování stravenek uvolněným členůmzastupitelstva obce.
Dotaz p. Burjetková - v jaké výši jsou stravenky. Starosta odpovídá.
Jiné dotazy ani připomínky nebyly, pan starosta navrhl přijmout toto usnesení
18.6.2.)

ZO schvaluje poskytování stravenek uvolněným členůmzastupitelsfva obce.

Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

6.3.) p.starosta předložil k projednání nabídku olganizace Stopa bezpečína umístěníprezentace do
publikace Abeceda první pomoci (příloha č. 24 tohoto zápisu), Dotazy, připomínky nebyly, pan
starosta navíh1 přijmout toto usnesení:

!:,6,3).L:9ne§chvaluje umistění prezentace obce do publikace Abeceda první pomoci,
Hlasování 5 pro náwh. Schváleno
bod 7,) p,starosta předložil ke schválení Rozpočtové
opatření ě. 8/2021 (příloha ě. 25 tohoto
zápisu).

?2taT. Burjetková - o jaké rozpočtové opatření se jedná. Paní Sikorová odpovídá,
Jiné dotazy ani připomínky nebyiy, pan starosta
navihl fr3mout toto usnesení
opatření č, 8/2021 dte příIohy.

|ozpočtové
'_1]^.Y,?2schvaluje
tslla§ovaní
5 pro návrh. Schváleno.
Diskuse

p, Burjetková obvinila zastupitele, že schválili
starostovi odměnu téměř 100 tisíc korun, přestože
existuje důvodn é podezření, že by1o manipulo,ráno
, u-únou zakézkou. v"náú-áorioenru,
toto hlasování mají zastupitelé slíúeno.
"o "u
Napadá obecní úřad, že odpovědi na žádosti
o informace nejsou vyvěšeny na úřednídesce,
ale
schovány někde, kde to občan nemůženajít.
nikde schované, ale je to v té sekci, kam to paťí,
a ío mezipovinně
*§§a;#frť,ffiil::rení
Starosta se brání nařčením o manipulaci
s veřejnou zakázkou.
Paní Burjetková říká, že podá tresini oznámeni".

|Jil:T"u"

j'

odpovídá, že pokud

-*Ňud
j. př".";;;;;;,'2"'Áuu"uvrá
sp"tre,
s

veřejnou zakázkou,
"i;

á

dá k soudu, aby

starosta reaguje, Že ona stále napadá zastupitele
a jeho samého, osoěuje je z nekompetentnosti,
pochybuje o jejich způsobilosti,á současnj;;;;"š;ipomluvy..n.p.ri.r'"o,-z"'řr'ámci
stavby
Technická a dopravní infrastrukfura pro
zástavbu nĎ pr'iu"ar vodovodní iád na pozemek
svého
bratra, aby se mohl prodat za qýhoanijsí
protože
jeho
vodovod
pozemkem
procházel již před započetím .tuuUy.
""zU.a"j,,
"*ipravda,
róto ".""
.e ňi J"
Ťr"Ua i u souclu.
řiká, že zastupitelé jsou fanklub p. starosty,
protože na zasedánijen zvedají ruce
při
fli"ŤJJru",j|"""
pan Bialek odpovídá,
že všechny body programu jsou předjednány
na pracovním zasedání,

Pan VlČek reaguje na nařčeni paní Burjetkové.
že je přesvědčen , že jí vad,í pouze to,
že stavební
dozor
starostv. a že se rnibec n.áiuá'"uii-#{,i"u
aoU.ou n,1""e"i J^[", ipía .";i,
.au
ir"éh"
čňáo",",i,w..ou:,u.
:JJ;jiJ3ť*.Tr:,.,"tsll*liri-,':--"*'ň",ér.t"i*

byl

"^iil,l"i;.

Pan starosta v 18.i5 hod. zasedáni ukončil.

Zapsala : Pavla Sikorová
Ověřovatelé : Tomáš Vlček .,

Zdeněk Fusik, starosta

obce/

