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

!.
2.
3.
1
5.
6.
.

zahájeni, schválení programu, volba návrhové komise, stanovení ověřovatelů
zápisu
Kontrola usneseni a zápisll z 13. zasedáni
Schválení uzavření Kupních smluv k 1.0 pozemkům, prodan$n ve II. kole aukce
Žádost o poskytnutí fin,ančnídotace a Židosto po.t ynuti finančníhodaru
Smlouva o výpůjčcečásti obecního pozemku
smlouva o budoucí smlouvě o zřízenivěcného břemene
podání žádosti o dotaci na vybudování
7
inženlhských sítív lokalit ě zástavby
8. Veřejná zakázka - Demolice budovy č. 85
9. Různé
10. Rozpočtovéopatření č. 112021
1 1 . Diskuse
12. Závér
z.ase!.an! ZO zahájil p. starosta. Konstatoval, že zased,ánibylo řádně
svoláno, všichni
!\l+,
ZO obdrŽeli PÍsemnou Pozvánku, která byla zárovei zveřejrtěná na úředníi eleÍ<tronickéčlenové
úiední
desce. v době zahájení bylo z celkového počtu 7 členůŽo přítomno
7 členůa zasedání bylo

usnáŠeníschoPné.Pan starosta. konstatoval, žézastupitelé se sešli na praco
uni^

byly předjednány všechny body programu dnešníhozasedání zastupitelstva

,u""Áiii,na kterém

Pan_staťosta doporuČil, aby se zasedání řídilo programem, který
byl zveřejněn na uředních deskách
a také. zaslán ČlenŮm zastuPitelstva s pozvánkou na dn"šní,u""ááni. pain

starosta áopinil na*hl
doPlnit do Pfogramu bod č. 7.) Schválení uzavřeni Smlouvy o zřízeni
uc"ntho-'br"-.n" _
sluŽebnosti, PřiČemŽ číslovánídalšíchbodů se posune Nikdo nevznesl jiné
náv;hy na doplnění

plogramu zasedáni. Pan starosta navrhl přijmout tóto usnesení

:

W:Zoschvalujedoplncný|rograml4.zascdáníZastupitelstvaobce
Hlasování 7 pro
návrh. Schváleno.

Pan starosta nawhl, abY íoz!íavana dnešním zasedáni probíhala k jednotlivýrn
bodům samostatně.
ani jiný návrh. Pan staro§ta navrhl pfijmout toto usnesení :

ItI9-:ť_tlqlT_,S,
WZoschva1ujesamostatnouÍoZpravukekaŽdérnubocluprogtarnu.
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno.

ověřovateli zápisu byli p. staíostou určeni p. Vlček a p. Bialek. Nikdo
neměl jiný návrh. Pan
starosta navrhI přijmout toto usnesení :

NÁVRH USNESENÍ č. l4.1.3J: Zo určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Vlčka p.
a
Rostisiava
Bialka,
Hlasování 7 pro náwh. Schváieno
Zapisovatelkou byla p. starostou uíěena p. Pavla Sikorová.
Usnesení podepíšíp. starosta a p. místostarosta.

2.1.) Pan Vlček, předseda kontrolního výboru, předložil zastupitelstw
na vědomí Zprávl o
Provedené kontrole plnění ÚkolŮ z usnesení. (oříloha č. 1 tohoti zápisil. Nikdo k tomu neměl
doÍaz ani PřiPomínku, pan staťosta konstatoval, ž;;."".*í^č. 142l) b.de Zpráva
kontrolrího
výboru vzata na vědomí.

:

minulých zasedáni.

zo

bere na vědomí zpráw kontrolního výboru plnění
o
úkolůz usnesení z

2,2,) ověřovatelé zápisu z 13. zasedáni p.
Trubianský ap. Houska konstatovali, že zápis
oba
ověřovatelé zkontrolovali a nemají t no*u piipo,nin],v]
óěma
je zápis podepsan a je
ověřovateli
p ov ažov ín za s chválený.
3.) Schválení uzavření Kupní9h smluv k 10 pozemkům.
prodanj,rn ve Il. kole aukce p. starosta
i, Ňt""e
io
:s+
*z,
uň".a
ř"pní
cena 12
3l3 230,- Kč.T:;:::l"^J::.j,],9
"ňer.
Dotazv. ořinomínkv_nebvLv,
jednotliqých t
š^ňuirraoni j. ž-ii.i'liiiořo*ržÁul a přijímat k nim
usnesení.
"p"rcn

*,TIU

Til,Tl".:|T

%

p""-riu.ri;;;;rhři"-6;"'.;#fi";:T#
u1Ť":

ZO schvaluje

, bytem

Kupní smlouly mezi obcí Bílov a p
jejímžpředmětem je piodej obecního pozenkli

v]finěře

parc.č.
o
m2 za kupní cenu
Hlasování 7 pro náwh, Schváleno.

,,-, nÁvnH usNnsnNÍ č.rl.s.z.i Zo
schvaluje
O*"'r.r,rž

bytem

uzaťeníKupní smlouvy mezi obcí Bílov a

předmětJm je prodej obecníhi

výrněře m2zakupnicenu

o
^__
Hlasování 7 pro návrh. Schvá]eno

r

i"";;;"r".u

'.

NÁVRH U.NE.ENÍ č.14.3.3.) Zo schvalu|e

uzavŤení Kupni smlouvy mezi

jeiímžoředmětem ]e prádej obecnlho
por"rntu

pu..,ell*

o

obcí Bílov a r

qiměře

m2 za kupní oenu

Hlasování 7 pro náwh, Schváleno

NÁVRH U.NE.ENÍ

č.14.3.4.) Zo schvaluje uzavření Kupní smlouvy
mezi obcí Bílov a l
. a p.
, bytem
předmětem je prodej obecního pozemku
o
r{měře
u,,^_'.
m2 za
Kupnl ^^_.]jejímž
Kč
Hlasovaní 7 pto náwi. Schváleno

bytem

parc.č.

cenu

%Zoschva1ujelzavřeniKupnísmlouvymeziobcíBílovap.
jejímžpředmětem je prodej obecního
parc.č.
l m2 za kupní cenu
,- Kč.

bytem
pozemku
v.,fonere
Hlasování 7 pro návrh. Schváeno

NÁVRH USNE§ENÍ
^

předmětem

.

č.14.3.6.) Zo schvaluje uzavření Kupní smlouvy
mezi obcí Bílov a
ql
al

prodej obeJniho pozemku parc.č,
_je
Kč.

.o

qýměře

; jejimž
m2 za kupni Óenu

Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

NÁVRH UsNEsEi\]Í-čJ4.3.7.) Zo schvaluje uzavřeníKupní
smlouvy mezi obcí Bílov a p.
;, bytem
o qýměře
_
Hlasování 7 pro

9g..č. .

-_

_:_
m2 za kupní
_

návrh. Schváleno

,'

""rru

.

.

jejímžpředmětem je prodej obecního
pozemku
'-'---'- '
Kč.

NÁVRH USNESENÍ č.14.3.&) Zo
,

schvaluje uzaťeníKupní smlouvy mezi obci Bílov a p.
jejímŽ,Předmětem je
Prodej
o r{měře m2 za kupní cenu

bfiem

pur..,l'''

obecního p_ozemku
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

NÁVRH USNESENÍ

č.14.3.9.'| Zo schvaluje uzavŤeni Kupní smlouvy mezi
obcí Bílov a p.
jejímž
přeclmětem je
nrnápi
_^_^*l___ , I
prodej obecního
^l^^^_í,^ pozemku
o l"_foněře m2 zakupní""nu
"i"i<r.
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

JI.'
parc.č.

obecního pozemku parc.č.
Hlasování 7 pro návrh, Schváleno
;

''""'

ZO schvaiuj e uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí
bytem
jejímžpředmětem
o vjrněře
m2 za kupní cenu
- Nc.

Bílov a

je

p.

prodej

{,r,l zaoost Llrariťy §tudénka o poskytnutí dotace na částečnépoktyí
ru{kladů spojených s
obce Bílov v roce zlzl hlříliha č. Iz tohLáto ztítltsu),
1|čanům
i""1:*::flT,r::::?::!"1:
Dotazy
nebyly, pan stalosta :i::lY
navrhl přijmout toto
usnesení:

wZoschva1ujeuzavřeníSmlouvyoposkytnutíneinvestiění
u Chu.itou st.áe*q rc++Ói}]Ži]..".ioj"ř""řuja §ounu
LI-dj|a zlo,
l*,^:Ť"o:::ffl9Tll'!,,
je posky,tnutí neinvestičáifinančnídotace

i*iif:li1Tí_oi11Tš':.
částečné.pokr}tínákladů spolených s postytovánim
roce 2021
Hlasování 7 pto návrh. Schváleno

ve výši 20 00o,- Kč
''u,
na

p"o"""r"j.r.j.rrztr';u'**";;';;;"";

- Centra sociálníeb služeb Hraby!ě o poskytnutí
finaněního daru na čimost,
spoěívajícímimo jiné takó v péčio oueunt, oi.. Bilo\t
fuřítoha č. 13 tohoto zioisul Dor.azy
nebyly, pan starosla navrhl přťmout toto usnesení:

4,2,)- Žádost

NÁVBII -U§NE§ENÍ č. 14.4.zJ Zo schvaluje uzaťení Smlouvy
o poskytnutí finančníhoriaru
mezi obcí Bílov a Centrem sociálních služeb Ěrabyrrě,
lE loo:osšt, ,á.rar".- H..^úv.c 202, PsČ
74767, jejimŽ předmětem je poskytnutí finančníhodáve
výši 3 ooo,_ re nu olnnoii organi"ace,
spočivajícímimo jiné i v péčio oběanku obce Bílov
Hlasování 7 pro náwh. Schváleno
Ťi::::::i:'t ib,::"r|,r,P:r"Tk! - žádost spoleěnosti Zásitkovna, která chco v
nawhl pňjmout toto usnesení

:

llÁvnH u§NnsnNÍ j. u.s.r.i Zo

schvaluje uzavření Smlouvy pro umístěníZ-Boxu
mezi Obcí
284óuO6, r" .iJi"- Lihovarská 1l6o/t2,Praha 9 Libeň,
,Ič
PSc 19000, jejímžpředmětem je v,.ipůjčka části oulcního pozemku
parc.č. 58/2 o vlhněře 0,68 m2
v obci BÍlov za Účelem umístění, provozu, servisu
a obměny automatu určenéhok vydávání zásitek
Z-Boxu, bezplatně, na dobu neurďtou
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

Bílov a společností Zásilkovna.sr.9.,

6.L§rnlouva-o budoucí smlouvě o zřízpní věcného břemene žádost společnosti
Arpex
-' Morava.
@iílplry č. 15 tohoto zápisd. Dotu"y n"býý pun . Ň-r**1r1 přijn-rout
toto ,,,.,r.r"nli

NÁVRH USNESENÍ Č. 14.6.1.) Zo schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřizeni
věcného břemene a dohodu o umístěnístavby č. IY-l2-8019739 mezi obci Bílov a společností
ČEZ
Distribuce a.s., tČ 2+tzg035, se sídlem Ťeplická 87418, DěčínIV
Podmokly, PSď;05-04
zastouPenou spoleČnostíArpex Morava s.r.o., IČ 26809559, se sídlem Teslova 873i2, ostrava, pSČ
702 00, jejímž předmětem je bud olcí zřizeni práv odpovídajícíchvěcnému břemeni
pozemku
Parc.Č.76 v k.Ú. a obci BÍlov, v souvislosti s plánovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy č.
IY-l2-8019139, Bílov, p.č. 80/1 Nnk.
Hlasování 7 pro návrh, Schváleno

-

k

7.) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti žádost spoleěnosti NoVPRo FM
(nřiloha ě. ló tohoto
Dotazy
nebyly,
pan
stafosta
navíhl
přijmoui toto usneseni:
ltípisd
NAVRH USNESENi č. 14.7.1.) ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřlzení věcného břemerre
sluŽebnosti č. IP -12-8026648102 mezi Obcí Bílov a ČEZ Distribuce a.s., Ič 24729035, se sídlem
Teplická 8'7418, Děčin IV-Podmokly, PsČ 405 02, zastoupenou společností NoVPRo FM, s,r.o., IČ
28633504, se sídlem Sadová 609, Frýdek-Místek, PsČ 738 01, jejimž předmětem je umístění,
provozování, opravy a údržbazaŤizeni distribučnísoustavy na pozemku parc.č. 3775/1, za
jednorázovou úplatu 1000,- Kč
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

8.) Podání Žádosti o dotaci na vybudování inženýrských sítív lokalitě zástavby _ jedná se o
oPakovanou Žádost na Ministerstvo pro místnírozvoj, Dotazy nebyly, pan starosta navÁl přijmout

toto usnesení

:

NÁVRH USNESENÍ Č. l4.8.1J Zo schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování inženýrských
sítív lokalitě zástavby rodinnPni domky na Ministeístvo pro místnírozvoj.

Hlasování 7 pro náwh. Schváleno
dotaz: Pali ŠlTrbová
zodpověděl.

-

v jaké výši se dotace poskytuje a na které druhy sítí.Pan staíosta dotaz

9.) Veřejná zakázka - Demo|ice budoly č. 85 p. starosta navrhl, aby byla zad,ána tato
veřejná
zakázka. Již je povolena demolice. Dotazy nebyly, pan starosta navrhl přijmout toto usnesení
:

NÁVRH USNESENÍ č. 14.9.1.) Zo schvaluje
obci Bílov"
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno
d,otaz: pani Šnrbová -

zadáni veřejné zakázky,,Demolice budovy č. 85 v

vjaké výši je hodnota veřejné zakázky. pan starosta dotaz zodpověděl.

10.) Různé

10.1.) Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1,999 Sb,, o svobodnérr-t
přístupu k informacím - aktualizované znění (Bř!!pha ]ě. t7 tohoro aipisd. Dotazy
nebyly, pan
starosta navrhl přijmout usnesení:

NÁVRH USNESENÍ Č.14.10.1.) Zo schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací dle
zžkona é. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který nabývá účinnostidrrem

schválení, tj. dnem 17 .3.2021
Hlasovaní 7 pro návrh. Schváieno

:

11.) Roznočtové onatření č. 1/2021
navrhI piijmout tolo usncseni

-

píí]phač. 18 tohoto ztipisu. Dotazy nebyly, pan staíosta

:

@Zoschva1ujerozpočtovéopatřenié.1/2021'd1epřílohy
Hlasovaní
7 pro

náwh. Schváleno

doíaz: p. Švubová chce podrobně z nát zmény rozpočtu pan starosta dotaz zodpověděl.
12.)

Diskuse

- odpovídá, že v Ostravě a že je státní zaměstnanec,
blíženespecifikuje, poté pan starosta upozorňuje p. Burjetkovou, že se opakovaně dopoušti
1) P. starosta se Ptá P. Burjetkové, kde pracuje

PoruŠováníjednacího řádu zastupitelstva tím , že si nahrává zasedání zastupitelstva bez předchozíio
oznámenÍ, naPadá Členy zastupitelstva, uráži je a ponižuje. Opakovaně kritizuje práci celéro
zastupitelstva,
2) p. Trubianský
3) p.

- zda byla provedena prohlídka domu č. 182 -

p. místostalosta zodpověděl,

Bialek - uvádí, že upozomil p. Liberdu na nepořádek kolem jeho skladovací budovy

4) p. Houska

- upozorňuje

na nepořádek kolem cesty k rozhledně

5) P. Šlubová - kdo dělá technický a autorský d,ozor na stavbě, kooídinátora stavby, zda byla
přerušena stavba, pokud ano, z jakých důvodů,upozorňuje na harmonogram, ktd visi
na proňlu
zadavatele. Pan starosta sděluje, že odpoví pisemně. Někteié části zodpovédě1 írnetl,"

Q P. Šlrubová vzhledem k dřívějšídiskusi konstatuj e, že zased,áti občan můženahrávat, nemusí to
oznámit předem, a že ona si také zasedání dnes nahrává.
7) P. B urjetková

- rozPoruje zápis z minulého zasedáni. Vrací se opětovně k

drárku pro svou matku,
poyažuj9 dárek za nevhodný. Pan Trubianský je přesvěděen, že tímp. Burjetková)nev ažlje práci
kultumího výboru,

Pan starosta ukončil zasedání v 17.55 hod.

Zapsal,a

:

Pavla Sikotová

Ověřovatelé zápisu

:

Tomáš Vlěek .,...,-.......:..7......................

Rostislav Bialek .....r/-.....y....,

