Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bílov, konaného dne 25. 5. 2011
Zastupitelstvo obce Bílov usnesením číslo
5.1.1.) schvaluje
program 5. zasedání
5.1.2.) schvaluje
samostatnou rozpravu ke každému bodu jednání
5.1.3.) schvaluje
členem návrhové komise pro přípravu usnesení p. Evu Slezáčkovou
5.1.4.) určuje
ověřovateli zápisu p. Vlčka a p. Polákovou
5.2.1.) bere na vědomí
Zprávu o činnosti OÚ za období od 2.3.2011 do 17.5.2011
5.2.2.) bere na vědomí
zprávy o činnosti výborů
5.3.1.) schvaluje
Závěrečný účet obce Bílov za rok 2010 bez výhrad.
5.3.2.) souhlasí
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílov za rok 2010.
5.3.3.) bere na vědomí
Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Bílov
za r. 2010
5.4.1.) schvaluje
pronájem obecních pozemků parc.č. 2601/17, parc.č. 2601/19, parc.č. 2601/21,
parc.č. 3059 a parc.č. 3233 o celkové výměře 10 533 m2 a uzavření nájemní
smlouvy mezi Obcí Bílov a DLF – TRIFOLIUM Hladké Životice, s. r. o. se sídlem
Hladké Životice, Fulnecká 95, 742 47, IČO 60321482
5.4.2.) schvaluje
prodej části obecního pozemku parc.č. 3775/1 o výměře dle geodet. zaměření
Romanovi a Michale Doubravským, Bílov 104, za cenu Kč 20,-/m2
5.4.3.) schvaluje
prodej obecního pozemku parc. č. 191/1 o výměře 150 m2, 191/3 o výměře 212 m2
a 191/4 o výměře 125 m2 za cenu Kč 20,-/m2 p. Antonínu Bartkovi, Bílov 62
5.4.4) schvaluje
prodej obecního pozemku parc. č. 52 o celkové výměře 528 m2 za cenu 35,-Kč/m2
p. Danielu Hynkovi, Bílov 147 a p. Antonínu Bartkovi, Bílov 62, a to o výměrách dle
geodetického zaměření
5.5.1.) schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Bílov a ŘSD ČR se sídlem Praha 4, Na Pankráci
56, 140 00, IČO 65993390, jejímž předmětem je odkup pozemků parc. č. 3910/205
KN o výměře 1641 m2, parc. č. 3910/204 KN o výměře 548 m2 a parc. č. 3088/2 KN
o výměře 587 m2 za celkovou kupní cenu KČ 277 600,-

5.5.2.) schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/201/h/2011/Zr mezi
Obcí Bílov a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18,
IČO 70890692, zastoupeným s pověření hejtmana kraje Správou silnic
Moravskoslezského kraje, přispěvkovou organizací se sídlem Ostrava, Úprkova 1,
702 23, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína,
jejímž předmětem bude převod stavby či jejích částí včetně pozemků parc. č. 3782,
3910/85, 3910/91 a 3910/117
5.6.1.) bere na vědomí
Rozpočtová opatření č. 1/2011, 2/2011, 3/2011 dle přílohy
5.6.2.) schvaluje
Rozpočtové opatření č. 4/2011 dle přílohy
5.6.3.) bere na vědomí
plnění rozpočtu k 30.4.2011
5.7.1.) schvaluje
úpravu Ceníku služeb poskytovaných Obecním úřadem v Bílově a cen za prodej a
pronájem obecních pozemků, a to u ceny za pronájem párty stanu. Cena za pronájem
je stanovena na 180,- Kč/den při uhrazení vratné zálohy ve výši 1500,- Kč
5.7.2.) bere na vědomí
informaci starosty o předání dokončených staveb SO 6232 Most na MK, SO 6121
Úprava MK a SO 6452 Přeložka VO, vše v souvislosti se stavbou D47
5.7.3.) schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Bílovec na opravu
elektroinstalace v kostele Sv. Vavřince v Bílově, ve výši 70 000,- Kč
5.7.4.) bere na vědomí
informaci starosty o avízovaných vícepracích na stavbě „Doplnění kanalizace a ČOV“
5.7.5.) schvaluje
znění zápisu do kroniky obce za rok 2010
5.7.6.) schvaluje
odkoupení pozemku parc.č. 76 o výměře 578 m2 za cenu Kč 100,-/m2 od p. Petra
Lecha a p.Davida Lecha
V Bílově 25.5.2011
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Zdeněk Fusik
starosta

..................................................
Rostislav Bialek
místostarosta

