z

13. zasedání Zastupitelstva obce

Z

áoís

Bílov. konaného dne 3.2.2021 v 17:00 hodin

Přitomni: Zdeněk Fusik, Tomáš Vlček, Ladislav Trubianský, Eva Slezáčková, Tomáš Houska,
Jaroslav Polkorab, Rostislav Bialek
Program:

Zahájeni, schválení programu, volba návrhové komise, stanoveni ověřovatelů zápisu
Kontrola usneseni a zápisu z |2. zasedáni
3. Schválení záměru prodat 10 obecních pozemků v lokalitě určenék ástavbě, způsobu
jejich prodeje a související dokumentace
4. Inventarizaění zpráva o pruběhu inventarizace majetku obcek 3I.12,2020, návrh na
vyřazení majetku
5.
Zpráva o uplatňováni Územního plánu Bílov - pověření zasfupitele obce ke spolupráci
6. Výpověď Smlouvy o pachtu - restaurace, schválení nového áměru propachtovat budovu
ě!. 67 a pozemky s tím souvisejicí
7.éLdost o finančnídar pro sociálni službu
7
8, Zádost o zakoupení dárkového balíčku- podpora činnosti Bona Helpo s,r.o.
Různé
l0. Rozpoětová opatření č. 9/2020 a ě. 10/2020 na vědomi
1 1. Diskuse
12. Závěr
1.

)

.

9.

1,) 13. zasedání ZO zahájíl p. starosta. Konstatoval, že zasedáni byto řádně svoláno, všichni
ČlenovéZO obdrŽeli pisemnou pozvánku, která byla zároveň zveřejnéna na uřední i elektronické
Úřední desce. V době zahájení bylo z celkového počtu 7 členůZO přítomno 7 členůa zased.íní bylo
usnáŠeníschopné.Pan starosta konstatoval, že zasfupitelé se sešli na pracovním zasedání, na kterém
byly předjednány všechny body programu dnešního zasedání zastupitelstva,
Pan starosta doporuČil, aby se zased,lni Ťídilo progr.rmem, kteť,ý byl zveřejněn na úředních deskách
a také zaslán ČlenŮm zastupitelstva s pozvánkou na dnešnízasedání. Nikdo nevznesl návrhy na
doplnění programu zasedáni. Pan starosta navrhl přijmout toto usnesení :

W:ZOschvalujeprogram13.zasedáníZastupitelstvaobce
Hlasování 7 pro návrh.
Schváleno.

Pan starosta navrhl, aby rozprava na dnešním zasedání probíhala k jednotliv;ým bodům samostatně.
Nikdo nenrěl pŤipornínku ani jiný návrh. pan sta-ro§ta navíhl pŤijmout toto usneseni :

NÁvng usŇrŠrNÍr. ts.t.z.i: zo
p1,ograIntl,

schvaluje samo statno; rozpral.u ke každému bodu

Hlasování 7 pro návrh. Schváleno.
ověřovateli zápisu byti p. starostou určeni p. Tnrbianský a p. Houska. Nikdo neměljiný návrh. pan
starosta navrhl přijmout toto usnesení :
+Á!+I!+§NňS-ENÍ č. 13.1.3.): Zo určuje ověřovateli zápisu p. Ladislava Trubianského a p.
Tornáše Housku.
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

Zapisovatelkou byla p. starostou určena p. Eva Slezáčková.
Usneseni poclepíšíp. §tarosta a p, místostaíosta.

2.1.) Pan Vlěek, předseda konřolního výboru, předložil zastupitelstvu na vědomí Zprávl o
provedené kontrole plnění úkolůz usnesení. (oříIoha č. 1 toholo zálisuL Nikdo k tomu neměl
dotaz ani připomínku, pan stalo§ta konstatoval, že usnesenítn č. l3.2.1.) bude Zpr.iva kontrolního
výboru vzata na vědomí.
USNESENI č. 13.2.1.): ZO bere na vědomí Zprávu konholního výboru o plněni úkolůz usneseni
z minulých zasedání.
2.2.) Ověřovatelé zápisu z 12. zasedáni p. Vlček a p. Polkorab konstatovali, že zápis oba
ověřovatelé zkontrolovali a nemají k němu připomínky. Oběma ověřovateli je zápis podepsán a je
považov án za schválený.
Pan starosta předložil k projednání

:

3) schválení záměru urodat l0 obecních pozemků v lokalitě určenék zástavbě. způsobu ieiich
prodeie a souviseiicí dokumentace
V návaznosti na vzrusajíci počet zájemců o obecní pozemky v lokalitě určenék zástavbě po první
elektronické aukci bylo rozhodnuto o uspořádifurí druhého kola aukce, přičemždo prodeje bylo

zaíazeno 10 pozemků, kteró se neprodaly v prvním kol'e. (materiálv isou ořílohou ť. 2 toholo
zrípisr). Nikdo neměl dotazy ani připomínky, pan starosta navrhl, aby byla postupně přijímána
jednotlívá usneseni :

NÁVRH USNESENi č. 133.1.) : ZO schvaluje zveřejnění seznamu 10 obecních pozemků,
určených k prodeji v lokalitě zástavby rodinn;ýrni domky dle přílohy 2.1.
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno.
N4yRIr USNESENÍ č, 13.3.2.) Zo

schvaluje prodej l0 obecních pozemků v lokalitě zástavby
rodinnými domky fonnou elektronické aukce věetně Podmínek elektronické aukce a Pravidel pro
hodnocení nabídek dle přilohy č. 2.2.
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno.

NÁv44 U§IlEsENi č. l3.3.3.) Zo schvalrrje měnínávrhu Kupní smlouly naprodej jednotlivých
pozemků v lokalitě zástavby rodinnými domky dle přílohy č. 2.3.
Hlasoviáni 7 pro návrh. Schváleno.
NÁVRH U§NESENÍ č. 13.3.4.) Zo schvaluje qjlši minimálni nabídkovéceny za I

m2
prodávaných 10 pozemků v lokalitě zástavby rodinnými domky, a to 885,- Kč za m2 včetně DPH.
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

NÁVRH UsNEsENÍ

Č. 13.3.5.)

Zo

a9.3.2021
Hlasovi{ní 7 pro návrh, Schváleno

schvaluje termín uspořádání elektronické aukce, a to 8.3.202I

NÁVRH USNE§ENÍ č. 13.3.6.) Zo schvaluje uzavření Smloulry o poskytování služeb v oblasti
prodeje pozemků dle přílohy č. 2.4. mezi Obcí Bílov a iAdvokacie, advokátní kancetář s.r.o., jejimž
předmětem je zajištěni uspořádáni eleknonické aukce aprávní služby spojené s prodejem pozemků.
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno
4) Inventarizačni zuráva o průběhu inventarizace maietku obce k 31.12.2020. návrh na
wřazení maietku
Předkládá předseda inventarizační komise p. Blalek (oříloha č. 3 tohoto zánisu). Nikdo neměl
dotazy ani připomínky. Pan starosta navrhl přijmout následujíci dvě usnesení

NÁVRH USNESENÍ

č. r3.4.t.):
Hlasování 7 pro návrh. Schválerro

:

Zo schvaluje Inventarizačnízprávu obce Bilov

NÁVRH USNESENÍ č. 13.4.2.): Zo
organizaci Mateřská škola Bilov
Hlasováni 7 pro návrh. Schváleno

schvaluje Návrh na vyíazeni majetku

za rok 2020

v

příspěvkové

(příloha č. 4 tohoto zápisd, Nepadljiný návrh, než že to bude stafosta obce p. Zdeněk Frrsik. Ten

NÁVRH USNESENÍ č. 13.5.1.) : Zo

pověřuje na základě ustanoveni § 6 odst. 5 písm. f) zákona
č. l83/200ó Sb., o územnímplánování a stavebnim řádu ve znění pozdějšíchpředpisů ke spolupráci
s pořizovatelem na projednání zprávy o uplatňováni Územního plánu Bílov ve smyslu § +r óast,
4) zákona é. 183/2006 Sb. starostu obce p, Zdeňka Fusika
Hlasováni 7 pro návrh. Schváleno

§) VÝDověď Smlouw o oachtu * restaurace. schváleni nového záměru propachtovat budovu
čp. 67 a pozemkv s tím souviseiící
(příloha č, 5 tohoto zópisd. Nikdo neměl dotazy ani připomínky, bylo předjednáno na pracovním
zasedriní. pan starosta navrhl vzít \.ýpověď smlouvy o pachtu usnesením na vědomí a ke zveřejnění
nového záměru přijmout následující usnesení
:

USNESENÍ č. 13.6.1.) ZO
a

souvisejícípozemky

bere na věclomí výpověď

Smlouly o pachtu

rra

budolrr č.p. 67 v Bílově

NÁVRH USNESENÍ č. 13.6.2.) Zo schvaluje zveřejnění Záměru obce propachtovat budovu
Víceúěelovéhosportovního zaíizeni č.p.67, stojícína pozemku parc.ě. st. 325, přilehlé části
budovy, část pozernku parc.č.4533ll, pozemek parc .ó.453312, (dle přiložené mapky), a inventář v
budově, to vše za účelemprovozování restauíace, kuchyně, zimní zahrady, sportovní haly,
bowlingu, šaten a zázemí a veŇovních částí
Hlasování 7 pro návrh, Schváleno

?)Zádosto Íinančnídar pro sociální službu -příloha č.6 tohoto zápi,lu.. Žadatelpožaduje 10tisíc
kontn na Činnost organizace, nikdo neměl jiný návrh. Pan starosta navrhl přijmout toto usnesení :

NÁVRH USNE§ENÍ č. 13.7.1.) : Zo schvaluje uzavřeni Smlouvy

o poskytnutl finančního daru
mezi Obcí BÍlov a o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Moravskostezského kraje, IČ zesglsls,
se sídlem Bieblova 3,702 00 ostrava, jejímžpředmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
l 0 000,- Kč na provoz organi zace v roce 2021 .
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno.

íohoto zúpisd. Po předjednání pan starosta navrhl přijnrout toto usnesení

:

NÁ.VRH psNEsENÍ č. 13.8.t.): Zo neschvaluje zakoupení dárkového balíčkuna podporu

společnosti Bona Helpo.
Hlasováni 7 pro návrh. Zakoupení balíčkuneschváleno

9)

Ruzné

8tohotozáPis.Bezdotazůapřipomínek.Zastupitelstvoberenavědomínásleduiícírrrrrsrresenírn:

g§NEsENij.li&lJ: Zo
Poodfi ze dne3.12.2020

bere na vědomí Zápis

z

jednání kontrolniho výboru

DSo Regionu

Bez dotazů a připomínek. zaštupitelstvo bere na vědomí následulicimi dvěma usrresení-i

USNDSENÍ č. r3.10.1.) : Zo

bere na vědomí rozpočtovéopatřeni č. 9/2020 dle

USNE§ENÍ č. t3.10,2.) : Zo

bere na vědomí rozpočtovéopatření č, l0/2020 dle

přílohy
přílohy

l0) Diskuse
p. Houska

p. starosta

-

stížnost na lrluk z firmy Dairy 4 Fun s.r.o., z důvodu nočníhoprovozu, požaduje

-

pro.jedná

projednáni s majitelem firmy
s jednateli firmy

dotaz, jak obec zabezpečí,aby se problémy s hlukem neobjevily také v nové
lokalitě, kde firma zakoupila pozemky

p. Burjetková

-

p. Burjetková

-

p. starosta

dotaz, proč je pro jednání s Městem Bílovec pověřen právě p. Fusik

- odpovídá

na dotazy

P, Burjetková

- ironicky děkuje za. předání balíčlarjubilantům
balíčlru,urrižíjito a vrací dar obci zpět

P, Trubiansk}

-

P, Bu{etková

- Proěje

a

její matce, nelibi

se

ji

obsah

oPonrrje a říká, že při osobních návštěvách měli naopakjubilanti radost
před obecním úřadem oěištěná cesta a ostatní přísfupové
cesty neisou

p. staJosta a p. místostarosta leagrrjí a popisují, jak probíhá
údlžbamístrrích komunikací a

chodnílar

p. Slezáěková

-

seznamuje zastupitele s obsahern darovaných knih

p. Burjetkové byl vrácen knižnídar, kterli dala zastupitelťlm před
vánoci

;^r

Pan starosta ukončil zasedání

v

18.04 lrod.

Zapsala : Eva Slezáěková
Ověřovatelé : Ladislav Trubiarrský
Tornáš Horrska

ZdeněkFusik,

starosý

