,

19,

,ur.d*í Zurtooit.lrtuu ob.. Bílff*iiného dn. 15.12.2021 u

17,00 hodin

Přítomni: Zdeněk Fusik, Tomáš Vlček,, Rostislav Bia]ek, Jatoslav Polkorab,
Tomáš Houska
Eva Slezáěková, Ladislav Trubianský
Program:
Zaháieni, schválení programu, volba návrhové komise, stanovení ověřovatelů
zápisu
Kontrola usnesení a zápisu z i 8. zasedání
RozpoČet obce BÍlov na r. 2022 aStřednédobý q.íhled rozpočtu obce Bílov
na
r, 2023-2024
^i.íózl-zozq
Rozpočet Mš Bílov na r. 2022 a středněd"ďwí,r"a i."piút, Naš
Obecně závaznélyhláŠky obceě. tl202t o místnímpoplatku za obecni systém
odpadového
hospodařství aé.212021o stanovení obecního systému odpadového hospodáistvi

!.
2.
3,
4.
5,
6.

7.
8.
9.

10.
1 1.
12.
13.
14.
15.

srŇ;"

Smlouly

6.1.) Kupní smlouva na pozemek parc.č. 3259/8.7
6.2.) Smlouva o zřizeni služebnosti k pozemku parc.č. 3259/37
6.3.) Kupní smlouva na pozemek parc.č. 3259/108
6.4) Žádosí o odkoupení části pozemku p arc,é.37'75/I
6.5) Žádosr o odkoupení pozúk, pu.".Ů, +168

Změna územního plánu
Zádost o finančnípříspěvek
ProdlouŽení kanalizaěního řádu a budování iníiastruktury v nově vznikající 1okalitě k
zástavbě
Schválení znění zápisu do kroniky obce za rok 2O2I
Ceník služeb, poskytovaných Obcí Bílov
Různé
Rozpočtovéopatření ě. 9/2021
Diskuse
Závér

]'jŤfo1 ZO zahájil P. starosta. Konstatova1, že zasedáníbylo řádně svoláno, všichni členové
obdrŽeli PÍsemnou pozváttku, která byla zárovďň zveŤejněná na úředníi
eleÍ<tronické riřední
desce. v době zahájení by1o z celkového počtu 7 členůzo přítomno 7 členů
a zasedrání bylo
usnáŠeníschoPné.Pan starosta konstatoval, že zastupitelé se sešli na pracovním
zasedání, na ktetém
byli seznámeni s materiály, které dnes budeme projednávat.
1,1
ZO

19;

pan

aby se zasedáni řídi1o programem, kte{í jim byl současně s pozvánkou
.staro§ta _doporuěil,
zaslán a
rryvěŠen na úředních deskácň. ďotázal se, zda má někdo z členi Zo
lVt iaan0
návrh na
změnu nebo doplnění programu zasedáni. On sám navrhl:
1) doPlnit bod Ó.6.) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízeni služebnosti inženýŤskésítě
2) přejmenovat bod 8.) na Žádosti o finančnípříspěvek, neboť jsou tři
3) opravit vbodě č. 10.) rok 2021 na rok 202Ó
4) doplnit bod 13.) o Rozpočtovéopatření é. 1O/2O2L
Nebyly jiné náwhy, navíh1 proto přijmout toto usnesení :

ó..19.LJ,)
schvaluje doplněný program 19. zasedání Zastupitelsfva obce Bilov
_Zo
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

pan starosta doporuěil, aby rozptava
na dnešním zased,íni byla vedena k jednotlivým bodům
samostatně. Nikdo neměl jiný návrh, p.starosta navrh1 přijmout toto
usnesení :
č, 19.1,2.) ZO schvaluje samostatnou rozpravu ke každémubodu programu
Hlasování 7 pro náwh. Schváleno

ověřovateli zápisu z dnešního zasedání urěil p. starosta p. Ew Slezáčkovou a p. Tomáše Housku.
Nikdo neměl jiný návrh, p.starosta navrhl přijrnout toto usnesení :

ZO určuje ověřovateli zápisu p. Evu Slezáčkovu a p. Tomáše Housku.
Hlasovaní 7 pro návrh. Schváleno
ě. 19.1,3.)

Souěasně urči1 zapisovatelkou dnešníhojednání paní Pavlu Sikorovou.
Usnesení podepíše p. starosta Zdeněk Fusik a p. místo§tarosta Rostislav Bialek.

2.1.) Pan_starosta l,ryzval předsedu kontrolního výboru p. Vlčka, aby předložil zpráw
kontrolního
vjtoru o kontrole plnění úkolůz usnesení z minulých zaÁeaani rprnotra o. t tonotó zápisui.

Nikdonemě1dotazyanipřipomínky,p.stafostakonstatova1,ž"-

ZastuPitelstvo u§nesením Ó.19.2,1.) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění
úkolů
z usnesení,
Po!é pan starosta vyzval ověřovatele zápisu z 18. zasedání p. Vlěka a p. Bialka, aby se k
zápisu
vYjádřili..Podotkl, že zápis by1 k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Oú a nikdo t< ncáu neuptátnil
připomínky, ověřovateló zápisu k němu neměli připomínky a na jejich náwh je zápis považován
za
schválený,

pa" starosta informoval, Že návthrozpoětu
obce Bílov na rok 2022 (příloha ě. 2 tohoto záoisu)
9 1)
bY1 řádně zveřejněn na úředníchdeskách od 30.11. do 15.12., nlt do t neffitatnit
rrámiiky ani
změnu
či
doplnění,.
Vzh]edem
ke
změně
legislativy
nawhl,
příjmy
aby
položce
na
1340
$1hy
Poplatek za svoz komunálního odpadu, byly z důvodu zruiení této poiozr.ý pi"u"á.ny na
nově
vzniklou PoloŽku 1345 Poplatek za obecni systém odpadového hospoáařství," částka 284
70o,- Kě.
Nikdo ze ělenŮ zastupitelstva neměl jiné návrhy ani připomínky, p.starostá navrhl přijmout
toto
usnesení :

y

?

19,3.1,) ZO schvaluje Rozpočet obce Bílov na rok2022
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

3.2.) Pan starosta předloŽil ke schválení Návrh Střednědobého výhledu rozpoětu
obce Bílov na léta
2023,2024 (PřÍloha ě, 3 tohoto zápisu). Informoval, že návrh byi zveřejněn na úředních
deskách od
30.11. do 15.12,, nikdo k němu neplatnil námitky. Nikdo ze členůzastupitelstva neměi piipomlnky,
p.starosta navrhl přijmout toto usnesení :

Zo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Bílov na |éta 2023 Hlasování 7 pro
19.3,2.)

nár,,rh.

léta 2023-2024

Schváleno

2024

obÝ výhled roznočtu MŠBítov na

4.1.) Pan starosta předloŽil ke schválení Návrh rozpočtu MŠsílov na rok 2o22 (příloha
ě. 4 tohoto
zápis.u'), a informoval, že by1 zveřejněn na úředních deskách od 30.11. do 1s.1I,
nikdo k ,rě-u
neuPlatnil PřiPomÍŇy. Nikdo ze ělenů zastupitelstva nemě1 pňpomínky, p,starosta nawhi přijmout
toto usnesení :

19.4.1.). Zo schvaluje Rozpočet Mateřské škoty Bílov, příspěvkové
organizace, na rok2022
Hlasování 7 pro návrh. Schvá]eno,

!.!,)Van

starosta předložil ke schválení Náwh Střednědobého výhledu rozpočtu
Mš Bílov na 1éta
(ořÍloha Ó. 5 tohoto zápisu), a informoval, že byl zveřejněn
nu ,nr.ani"r,

áeskách od
30.11. do 15.12., nikdo k nimu neuplatnil připomínky. Nikdo ze
členůzastupitelstva nemě1
připomínky, p.starosta nawhl přijmout toto urn...ní
?0^2:,20?4

:

19.4.2.) Zo schvaluje Střednědobý qýhled rozpočtu Mateřské školy Bílov,
příspěvkové
organizace, na léta 2023 - 2024
Hlasování 7 pro náwh. Schváleno.
§J_Obggně závazné.vJhlášky obce č. 1/2021 o místnímpoplatku za obecní systém odpadovóho
horoodář.tuí u č. 2/2021 o.tonoo"oí

ob".ního.y.t@

Pan statosta předloŽi1 ke schválení dvě obecně závazné r,yhlášky, (ořílohv č. 6
a č. 7 tohoto zápisu),
obě byly posouzeny oddělením dozoru Ministerstva vnitia u n.úýii
tyly v rozponr
s_e zákonem. Výše poplatku zttstává na 500,- Kč ročně.
Nikdo zó ělenů
nemél žéÁné
"astupitelsltva
dotazy ani připomínky, p.starosta navrhl přijmout následující dvě usnesení

,tŇffiJuy
:

19,5.1.) Zo schvaluje obecně závaznou lyh|ášku
systém odpadového hospodářství
Hlasování 7 pro náwh. §chváleno

l9.5?,:)

Zo

č. 112021, o místním poplatku za obecní

schvaluje obecně závaznou vyhlášku č, 21202í, o stanovení obecniho §y§tému

odpadového hospodářství
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

6.)

§mlouw

6,1", 6.2.) Pan §taíosta informoval, že vzhledem ke změně

v kupujícíchosobách je potřeba zrušit
usnesení ě. 18.3.5.) z 78. zased,.áni ZO ze dne 20.10,2021, kterýmiylo schváleno
uzavření Kupní
sm]ouvY s jedn9l kupujícíÍpřÍlpha č, 8 tohoto záoisu) a náslódně schválit uzavření
nové Kupní
se třemi kuPujícími(příloha č, 9 tohoto zápisu). Nikdo ze etenri zastupitetstva
1mlouW
neměl žádné
dotazy ani připomínky, p.starosta nawhl přijmout náďedující dvě usnesení
:
19,6,L) zo rušíu§ne§ení č. 18.3.5.) z 18. zasedání ze dne 20.10.2021, kterÝm
bylo schváleno
uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Bílov a p.
bytem
' _, jejímžpředmětem je prodej obecního pozemku parc.č. ,o
výměře m2 za kupní cenu
.Kč
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno
19.6.2,) ZO schvaluje uzavření kupní smlouly mezi Obcí Bílov,
bytem
bytem
, jejímžpředmětem je prodei
obecního pozemku parc.č.
, za kupní cenu
. o }rymere

l\c

Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

Ze stejnóho dŮvodu, tj. zménav kupujících osobách, nawhl pan starosta zrušit usnesení
č.
1,8. zasadáni ZO ze dne 20.10,2021,ktarým bylo sohválenó
uzayŤení Smlourry o zŤizelí
sluŽebnosti s jednou osobou (příloha č. 10 tohoio zipisu) a následně ,.t uaiit
u"uur.ni noue
Smlouly o zhzení služebnosti se třemi osobami (přílola č. 11 tohoto zápisu). Nikdo ze
členů
zastupitelstva neměl žádnó dotazy ani připomínký, p.staíosta nawhl přijmoút
následujícídvě
usnesení :
9,1

:6:1)

z

18,3,8,)

19.6,3.) zo rušíusnesení č. 18.3.s.) z 18. zasedání ze dne 20.10.2021, kterým
bylo schváleno
uzavření smloulry o ziízeníslužebnosti inženýrskésítě kanaliza."
obcí
tsitov a
-""i
bytem _.
, jejímžpředmět em je zřízení
služebnosti pro vedení kana|izace na pozemku parc.č.
na dolru nerčitou za náhradu

Kč

Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

ZO schvaluje uzavření Smlouly

19,6.4-)

Obcí Bílov,

zřízeníslužebnosti inženýrskésítě _ kanal izace mezi
bytem
a
bytem ]
jejímžpředmětem je zíizeníslužebnosti pro vedeni kanalizace na pozemku
na dobu nerčitou za náhradu
kč
o

parc.Č.
Hlasování 7 pro návrh, Schváleno
,

!,S,) Pan starosta PředloŽil ke schválení lzavřeni Kupní smlouvy (příloha č. 12 tohoto zápisu),
Zámér prodat obecní pozemek parc,č.
o vjměře .2 bý1 ;;ej,ř" na úř"dní"hdeskách
od 30.11. do 15.12., přihlásil sejeden zájemce a nabídl Kč/m2. Nikdo ze členůzastupitelstva

nemě1 žádnó dotazy ani připomínky, p.starosta nawhl přijmout toto usnesení

19,6.5.)

ZO schvaluje uzavření Kupní smlouly mezi Obcí Bílov a p.

jejímžpředměíem je prodej obecního pozemku
bytem
. , . o výměře . m2, za kupní cenu Kětm2, tj.
.- ťt
Hlasování 6 pro náwh,
1 se

:

parc,č.

zdržel, §chváleno

6.6.) Pan starosta předloŽil k projeýnání Žádost o odkoupení ěásti obecního pozemkl parc.é.3775/1
(ořÍJoba Č.,13 tohoto záPisu). Rozhodova1o se,
zda obeó zadá provedení g"áa.tl"kerro )améřeni na

náklady zájemce. Nikdo ze ělenů zastupitelstva nemě1 žádiédotazy
navrhl přijmout toto usnesení :

aii

pfipomínky, p.§taťosta

19.6,6.) ZO neschvaluje zadání provedení geodetického zaměření části obecního pozemku
parc.č, 3775/I
Hlasování 7 pro náwh. Schváleno
6.7,) Pan starosta předložil k projednaní Žádost o odkoupení obecního pozemku parc.é. 4968
(PřÍloha Č. 14 tohoto zápisu), Nikdo ze členůzastupitetstv; neměl žádnéáotazy
ani pripominky,
p.starosta navrhl přijmout toto usnesení :
19.6.7.) Zo neschvaluje zveřejnění záměru prodat obecní pozemek parc.č 4968
Hlasování 7 pro náwh. Schváeno

Pan starosta PředloŽil ke schválení uzavření Smlouly o smlouvě
ý,8 )
budoucí o zř7zeni služebnosti
inženýrrskésítě (pňloha č. 15 tohoto zápisu) mezi óbci Bílov
a SmVaK, Nikdo zo ělonů
zastupitelstva neméL žádnédotazy ani phpomínky, p.sturosta navrhl přijmout
toto usnesení :

1?,.98) ZO schvaluje uzavření Srnloury o smlouvě budoucí o z!ízení
služebnosti inženýrské
obcí
Bilov
a
společností
Sevóromoravské
vodovody
a
kanalizace
o,t"u;;;;;;ě
l,J9^T9]i
45193665, se sídlem 28. Yíjna 12351169, Ostrava Mariánské
Hory, 709 00, jejímžpi.arnet.rn 1.
závazek uzavřít s budoucím oprávněným smlouvu o zíízení"áfužerr*i.'tilrz-.'"y"rkó
sítě vodovodu, uloženéhov části pozemků parc.č.3800/1, 386í16 a4ó63 v
k.ú. BíIov.
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno
7.) Změna územniho nlánu

PaJl starosta předloŽil ke schválení pořizení zmény ÚP Bílov zkrácenj.rn postupem (přiloha
ě. 16
tohotP záPisu), týkajícíse zóny.z,ástavby a umístěníbytového domrr. Ňitaó ze čienů
átupitelstva
neměl žádné dotazy ani, přípomínky,
Dotaz p. Burjetková - o co sejedná. Pan starosta odpovídá,
Poté p.starosta navrhi přijmout toto usnesení :

I9,7.I.) Zo schvaluje pořízenízměny Územního plánu Bílov zkráceným po§tupem
dle 55a
zákona č. 18312006 Sb,n o územním plánování a stavebním řátlu "(stavebni zákon),§
a to
doplnění regulativů k ploše BI-plochy bydtení individuálního dle návrhu
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno
8.) Zádosti o

finančnínřísněv
k,projednáni íř,i žádoši o poskytnutí ťrnaněních darů na činnost v roce 2022,
sPortovnjho_ kiubu Bílovec, (příloha č. 17 tohoto záoisu), ve kterém jsou

|::,_:'::::':,tl:91oŽi1
KonKíeméŽadost Skolniho

organizovényidětiznašíobce,dáležádostmobilního-no'@
-ě.

záoisu) a Žádost Centra pro zdravotně postižené (příloha
19 tohoto zápifriffido ze ělenů
zastupitelstva nemél žádnédotazy ani připomínky.
Doíaz p, Burjetková * zda se jedná o stejné centrum, které obdrželo finanční
dar i v letošnímroce a
ktere supluje čirrrrost poradny při Úřadu práce. Pan starosta
odpovídá ihned.
Poté p.stafosta nawh1 piijmout následující tři usnesení
:

!9.8,1,) Zo schva,luje uzavření Smlouvy 9 po§kytnutí finančního daru mezi obcí Bílov a
Skolním sportovním klubem Bílovec z.s,,lČ )eezárcl, se sídlem Komenského
701/3n BíIovec,
jejímŽ Předmětem je poskytnutí finančníhodaru ve \"ýši 10
000,- rc
rl""".i
klubu v roce 2022
",
"|ortovního
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

Zo schvaluje uzavření Smlouly o poskytnutí finančníhodaru mezi obcí Bilov a
mobilnim hospicem Andělé Stromu života p.s., Ič 03632661, se sídlem Kostelní
71137, Nouý
Jiěín, 741 01, jejÍmŽ předmětem je poskytnuií finančníhodaru na činnost mobilniho
hospicu v
roce 2022 ve výši 5 000,- Kč,
19,8.2.)

Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

19.8.3.) Zo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi
obcí Bílov a
spolkem Centrum pro zdravotně postženéMoravskoslezského kraje o.p.s., Ič 2á593548,

se

sídlem Bieb|ova 3o ostrava, 102 00, jejímžpředmětem je poskytnutí
finančníhodaru na
činnost Občansképoradny v roce 2022iě výši 3 000,Kč
Hlasování 7 pro návrh. Schváieno

zástavbě
(PřÍloha Č, 20, t9hoto záPisu) * zastupitelé byli seznámeni
s materiálem na pracovním zasedáni.
|i}!o nemet dalšídotazy, pan starosta konstatova1, že usnesením
č, 19.9.1.) Zo bere na vědomí informaci o zámě,rulybudovat
infrastrukturu
10.)

Kronika

PaJl starosta předloŽil ke schválení návrh znění zápisu do kroniky obce
za rok 2020 (přiloha č. 2I
tohoto záPisu). Nikdo ze Členůzastupitelstua n"mě1 žádné dotazy ani připomínk
, p.siřosta nawh1
přijmout toto usnesení :

19.10.r.) ZO schvaluje znění zápisu do kroniky obce za rok 2020
Hlasování 7 pro náwh. Schváeno

oskytovanÝch Obcí Bílov
Pan starosta předloŽil ke schválení Ceník služeb, poskytovaných
obcí Bílov óřiloha č. 22 tohoto
záPisu), Nikdo ze členůzastupitelstva neměl židné-dotazýani
přijmout toto usnesení :

plipo-iotf,!ffiíiffi

Zo schvaluje s platností od,l,í,2022 Ceník služeb, poskytovaných obcí Bílov

19.11.1.)

Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

12.). Různé

12.1.) Pan starosta předložil k projednán í Žádost o snížení
nájemného od provozovatele
SPortovního centraBílov (9říloha č.2j tohoto zápisu), období listopaázO2t
uz t.a.ri}ozz, Nitao
ze členůzastupitelstva neměl žádnéaotary-il$iipomínky, p.rtu.orá nu*rrr
prl3:rrrout toto

usnesení

:

t9_,L2,L,) ZO schvaluje na základě žádosti provozovatele
Sportovního centra Bílov snížení
nájemného za měsíce listopad
202i z původních 3' 000,- Kč měsíčněna 5 000,- Kč
].nr]sinlc
měsíčněospoleěnosti Comfornity
Business s...o, Ič 0873827t, se sídlem Náklaání 3179/1,
Ostrava, 702 00
Hlasování 7 pro návrh. Schváleno

12,2,) Pan starosta předloŽil ke schválení Plán inventarizace
majetku k 31.12.2021 (pňiloha ě. 24
tohoto záPisu). Nikdo ze ČlenŮ zastupitelstva nemě1 žádnédoíazý
ani pripomlnkv, p,siarosta nawtrt
přijmout toto usnesení:

í9.L2.2,) ZO schvaluje PIán inventarizace majetku k31.12,202í

Hlasování 7 pro návr-h, Schváleno

13.1.) Rozpočtovéopatření č. 9/2021

Pan starosta předložil na vědomí RO é. 9/2021 ípříloha ě. 25
tohoto záojsu), sestavené staťostou
obce, íinančnímvýborem a správcem rozpoětu k 30.11202T,
Ňkd";;6í'zasúpiteistva nemet
žádné dotazy ani připomínky, p.starosta konstatoval, že usnesenim
ě.
19.13.1.)

ZO bere na vědomí Rozpočtovéopatření é,9l202l

0* |uljetkova 9e ptá, proč je..navýšen § 6112, odpovídá p. Sikorová, správce rozpočtu,
Paní
Burjetková uvádí pruměrnou výši platu jednoho
, ok 2021 .
"urtupit.l" "u

._-.

13.2.) Rozpočtovéonatření č, 10/2021

Pan starosta předloŽil ke schválení

Ro č.,10/2021 (oříloha

č, 2ó tohoto zápisu), které připravil
finanění'výborasprávcerozpočtu.Nikdo""ol.ffinédotazyani

připomínky, p.starosta navrhl přijmout toto usnesení :

í9.13.2.) ZO schvaluje Rozpočtovéopatřeni é, l0l2021
Hlasoviání 7 pro návrh. Schváleno

14.) Diskuse
P,, Burj9lková

* Ptá se, zda bylo konaní zasedání lThlášeno
mísinímrozhlasem. pan

odpovídá ihned.

staro§ta

Zasedáni by1o ukoněeno v 17.35 hod.

Zapsa7a

,.

Pavla Sikorová

........,..:..,..........,.,..,..,r..,.,...

Zdeněk Fusik, staror{a obce
,/

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

1. zahájeni, schválení programu, volba náwhové
2. Kontrola usnesení a zápisu z 19. zasedáni komise, stanovení ověřovatelů
zpráv.a za rok2O2l,Návrh na vyŤazenimajetku
] zmena
}]:"*l,r"Uní
.+.
Uzemniho plánu obce Bílov
5, Oprava parkoviště u Obecního úřadu
Zaďáni výběrového řízení na realizaci stavby,,Sklad,
9.
garáž a dilna''
7, Pořízeni lesních pozemků do majetku obce
8. Bezúplatný převod pozemku p aic.č.2201/6
o finančnípříspěvek ni rok 2022
?:
?{dorj
- Svaztělesně postižených
10. Různé

zápisu

1. Rozpoětová opatření č. 11l202l a 1/2022
12. Diskuse
13. Závét
1

Zo

zahájil P..slarosJa. Konstatoval,

že zasedáníbylo řádně svoláno, všichni členové
l)20;obdr?eli
?"-'Ťfoi
Zo
PÍsemnou pozviánku, která byla ,aráÁ-á)"r"jněna na úředníi elektronické
úřední
desce. V době zahájení bylo z celkovéhó poet"
z ei"n,:, Žo příto^no

o er"rrď a
bylo
usnáŠeníschoPné,Pan starosta konstatoval,
"as"aání
zastupitelé se sešli na pracor,,rr im zasedáni,na
kterém
byli seznámeni se všemi podklady amatáily,kt..é;;;;
Ludeme projednávat.

á

pan starosta doporuěil,
aby se zasedání řídilo programem, který jim
byl souěasně s pozvánkou
zaslán a byl řádně vyvěšen na riředních deskácir.
ů"tiit,",zda
má někdo z ělentl zonávrh na
změnu nebo doplnění programu zased,áni.Nebyly
navrhl proto-pri:-"rt óa usnesení
č..20.1.1,) Zo schvaluje program 20. zasedáni
'J;;;;vúy, obce Bílov
Za§tupitelstva
Hlasování 6 pro náwh. Schváleno

pan starosta doporuěil, aby
rozptava na dnešnímzasedáni byla vedena
k jednotlivým bodům
samostahě. Nikdo neměl jiný návrh, p.starosta
nawhl přijmout toto usnesení
č..20,1.2.).ZO schvaluje samostatnou rozpravu
ke každémubodu programu
Hlasování
:

6 pro návrh. Schváleno

ověřovateli záPisu z dneŠníhozasedání urói1 p. starosta
p. Ladislava Trubianského a p. Jaroslava
Polkoraba. Nikdo neměl jiný návrh, p.starosta
,i".rrrpr-ňrt toto usnesení
:

Č',20,L3,) ZO urČuje ověřovateli zápisu p.
Ladislava Trubianského a p. Jaroslava polkoraba
Hlasování 6 pro návrh. Schváleno
Současně určil zapisovatelkou dnešníhojednání
paní Pavlu Sikorovou,
Usnesení podepíše p. starosta Zdeněk FuŠik p.
Rostislav Bialek.
"

ái;;;;;;a

2,1,) Pan.starost a vYzval předsedu kontrolního
Vlčka, aby předložil zprál,rr kontrolního
yÝboru
výboru o kontrole plnění úkolůz usnesen i z minulych n.
iašea*r i"xi"úJJ. il"rr"tJ)i"rrrl
Nikdo neměl dotazy ani připomínky, p.starostu toá.tuto"ui,

""

íi:T§:Ti:*"

usnesením č, 20.2.1.) bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru o plnění úkolů

Poté pan starosta vyzva1 ověřovatele zápisu

z

19. zasedfui,p_, Housku, aby se k zápisu vyjádři1.
oú a'nikáo .cň" neuplatnil
,ail.u p. Houska k ,e-u

Podotkl, Že záPis bY1 k dispozici k nahlédnutí
,-i."r.aári
připomínky, zápis je ověřovatóli podepsán.
overouur"r
a na jeho návrh je zápis považován za schválený,

t

".*eipripomínky

pan starosta před začátkem
projednávání jednotlivých bodů programu
upozomi1, a to na zžk7adé
'riení
Pruběhu minulých zasedáni, Že žádnúl
bráněno poŤizovaí si ze zasedání
zastupitelstva záznam, V souladu s Jednacím.řá-deÁ
"UŮ.riŇi
kterýle u .i.rr".ti oy"os.n, .i.
občan pgviucu lznrlmit že si bude z jedn
"urtoplt"trtuu,
a"i ioiioiut
,aro*n.
:šlk
Dále upozomil všechnv DŤítomné,Ze.na zaseaáirifiitomna puni
, která soustavně
dezin|oryuj9"a siří Poúuvy o jeho osobě,
pi.op"ri"J"i m zasedéníZo napadlapana starostu z
neznalosti zikona o obcích, protože nechal""diskuiovat paní
, ."-á il;;;. Y žádném
není uved,eno, že by nějaký obtan nemoht n"Úo n",rn!i
oyJoupit, vždy
i§.iTíť;,'ii?l?r,íeTff

fiřtřáseda

Inventarizaění zprávu za rok 2021 přal"rl p.
inventarizační komise, společně se
dvěma Návrhy na vyřazeni m3jetku rpiirorru'o.
iorrotá)aoi.or . Dotazy ani připomínky nebyly, p.
..........-..._..-"..starosta navrhl přijmout tato ři usnesení

,

i

ZO schvaluje Inventar izačnízprávu za rok 2021
Hlasování 6 pro návrh. Schváleno
20.3.1,).

203,2,)

přílohy

Zo schvaluje Návrh

na vyřazení majetku obce Bílov po provedené
inventarizaci dle

Hlasování ó pro náwh. Schváleno
203,3,) ZO schvaluje Návrh na lyřazení majetku
Mš Bílov po provedené inventarizaci dle

přílohy

Hlasování ó pro návrh. Schváleno

Změna územníhoplánu je r.ryvolána žádostí firmy
Dairy 4 Fun s.r.o., Bílov. (příloha č. 3 tohoto
zápisu). Itajský úřad žádost schváli1.
Dotaz p Šlrrbóvá - co je obsahem změny azda
tam bude stávajícivlfooba. pan starosta odpovídá
Dotaz p,
jakjon způsobem bude tato zóna odhlučněna
Pu{:l\o]/á od stávajících obydií, Pan
starosta odpovídá ihned,
Dalšídotazy ani připomínky nebyly, p, starosta
navrlrl přijmout tato tři usnesení
20,4,1,)

Zo

:

bcre na věclomí stanovisko úřadu územníhoplánování
Městského úřadu Bílovec,
odboru životníhoprostředí a územního plánování,
řziaórti
společnosti oÁiŘv l řuN ,...".,
IC 28627695,743 01 Bílov 100, o změnu'Ú".-n'í-há pUn"
nnou

Zo schvaluje pořízenízměny Územního plánu Bítov zkráceným
postupem clle § 55a
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
u ,iuo.trrim řádu (stavební zákon), <lle návrhu
Praoonani
společnosti DAIRY 4 FUN s.r.o,, Ič 28627695,
z+s óisílon rob, t" np.""u'ielutativ,ir u
zastavitelných ploch Z 18 V--plochy výroby a skladováni,
Z 19 YX*" ptoÁy vÝroň} a snaaů
se specifickýrn vvužitíma Z,20 Zo
zeleně ocltranné, dle návrhř s 'riÁ|'z" xuaur"l
-'plociry
uhradí náktady spojené s pořízením tOto ,-Uny územniho plánu
20,4,2,)

Hlasování 6 pro návrh, Schváleno.

Zo zmocňuje na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona
- 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve žněni pozaělšr.r, 'pluapirn č.
ku- ,|orup"a.i .
pořizovatelem změny č. 2Územního p|ánu Bílov
ve sm}slu §-53 oart, t
i. iislzooe sr.,
starostu obce p. Zdeňka Fusika
"ekonu
20,4,3.)

Hlasování 6 pro návrh. Schváleno

5,Loprava parkoviště u obecního úřadu

informoval Přítomné, Že vyvstala
lT
oU. 'JT:'1u
ípřílohač. 4 tohoto zápisu)

usnesení

.

:

potřeba rozšířit počet parkovacích míst před budovou
Dotazy anipřipomíŇy nebyly, p. ,iu.ortu nuuii,i|rij'mout tato
dvc

schvaluje relll7aci zakázky "oprava parkoviště u obecního úřaduo'
v
rr lez OPť

29,5:1,)_

-Zo hodnotě ilo 600 000,předpokládané
Hlasování 6 pro návrh. Schváleno.

zo schvaluje zadání veřelné zakázky na výběr dodavatele pro realizaci díla
,,oprava
parkoviště u Obecního úřaduo'
Hlasování 6 pro návrh. Schváleno
20.5.2,)

Zadání vÝběrového řízení 4a realizaci stavby ..Sklad. garáž a
dílna..
Pan starosta infomoval, Že se jedná o uý.tu"Ui** u"áoly
na místě zdemolované nemovitosti
Č,85, V nejbliŽŠÍchdnech bY mě1o územúrozhodnutí
nabýt právní moc, Zadániuýtcr*eno ii""ni
bude navazujícímkrokem. Doíazy ani připomínky nJtyiy, p.
staíost; ;;;.lil |ňjmout toto
usnesení :
Ó,)

ZO schvaluje zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele pro realizaci
stavby
"Sklad, garáž a dílna''
Hlasoválí 6 pro návrh. Sohválerro
2,0,6.1.)

Pan starosta informoval, že se jedná ." o t".rri po"".nky parc.č.
- o výměře
m2
a parc,ě.
^'
o vlhněře
sous edí, s naš imi pozemky. \avrhovana ku/ii-""".
Ké Ž;' ;;.
:r_,
!}:: í
uzavřít
kupní smlouw (oříloha č. Štohoto zápisu)
UŤ'.,rn ob"" kupu.J" l"*í p-".§. F*ěrosta odpovídá
ihned.
i2i11o;r*_O:::^.,:.:"lli
oxl
má
obec ao,tut"ť tiai, kóři ;,;;á,iěl'
j"i::.,*
pu,,
ř:Íii;jio.t,i.
3ljíl odpovídá ilmed.
Staťosta
^:,du
Dalšídotazy ani připomínky nebyly, p. starosta navrhl přijmout
toto usnesení

:.

lyj:":1:.rr.lre

ňff

:

20.7.1,)

ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Bílov a

parc.č.

,

__

olýměře m2a.Parc.č.'""T'*fig#u"-';r:l1TlH|"iill,xTilx1
tj.

cenu
Kč za m2 ,
Hlasování 6 pro náwh. Schváleno

Kč

8.) Bezúplatný převod oozemku parc.č. 220116

jedná o pozunet Státního pozemkového
úřadu, nacházející se ve
pri, qezau do kolonie. (příloha č. ó tohoto zápisu).
plipomínky nebyly, p. starosta navrhl piijmout toto usneseři
:
1e
:::,:11T11
sPodní Části :1T.T:_:.!,1e.
zónY pro zástavbu,

;fi#;;

20.8.1.) Zo s_chvaluje podáni žádosti o bezúplatný
převocl pozemku parc.č. 220í/6 v k.ú. Bílov
z_vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vtaŠtnlc*ionce
rnov
Hlasování 6 pro návrir. Schválcno

:lur:.lu navrhl poskytnout této organizaci z Bílovce finančnídar ve výši 2500,- Kč jako v
minulých 1etech a uzaťíts ní Smlou'u o poskltnutí nnanenino
daru. (príloňa e. iúoto zapisu;
Doiazy ani připomínky nebyly, p. starosta niwhi přťmout
Pu,n

toto usnesení

:

20,9,1,) zo schvaluje uzavření§mlouvy o poskytnutí
finančního daru mezi obcí Bílov a
Svazem tělesně postižených v čR, z.s., Pod llulrórxoo
853/20, Bílovec, jejímžpředmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši 2500,- Kč na činnost
organizace
Hlasování 6 pro návrh. Schváleno
10.) Různé

19,1?-Ž199r_'^o gdkoro"ní ,.bo dloohodobý o"onái..
ob""rího oo""-ku ou...č. 4897 o
yýměře 12 939 m2.
Zádost
bříloha č. 8 tohoto záoisu)
Burjďková - o jaký pozemek ,.J.a*ilun ,iu-Ěta odpovídá
ihned,
P:,T,z
I ani připomínky nebyly, p.
lJalšI dotazy
starosta navrhl přijmout toto usnesení :

p,

ze

20.,12:-l),?9^!"schvaluje prodej ani dlouhodobý pronájem
obecniho pozemku parc.č. 4897 o
výméře 12 939 m2
Hlasování 6 pro návrh. Prodej neschválen.
předložil p. staťosta a informoval,
že z důvodu změny legislativyje takový plán nutné
schválit.

{ndo}aěr-ObotozaaisD

Paní Swbová chce Plán financování obnovy kanalizace
vidět poskytnuto ihned.
Dalšídotazy ani připomínky nebyly, p. starósta nawhl přfmouttoto usnesení :
20,10.2,) Zo schvaluje PIán financování obnoly
kanalizace na léta2023 až 2030
Hlasování 6 pro náwh. Schváleno

@_ko_štování
Pan starosta informuje, Ž" prortr

poskytli vzorky pálenek do obecního kola.

nálenek 14.5.2022 v Bartošovicích
veme občany, aby

í1.\ Rozooótová opatíeníé, 1,1t2021, a 112022
11.1.) p. starosta předloži1 na vědomí rozpočtové
opatření ě. 11/2021. (pří]oba č. 10 tohoto záoisu)
Dotazy ani připomínky nebyly, p. starosta nawhl přijmout
toto
usnesení

:

Zastupitelstvo usnesením č.20.11.1.) bere na vědomí
rozpočtové opatření č. l1l2021dte přílohy
11.2.) Rozpočúovéopatření č. 1/2022
p. starosta předložil ke schválen iF O č. 112022. (příloha
č. 11 tohoto zápisu.)
Šr.ubová * kterých poiožek se to

l

-'ffiffi.t"

t5rta
odpovídá ihned.
P"]:."
Dalšídotazy ani připomínky nebyly, p, stÁsta ávrhl
|iijmout toto usnesení

:

jeRozpočtovéopatřeníó.1l2022dlepřílohy

1O,:^\.,?_79""hvalu
l-ilasování ó pro návrh. Schváleno
12.) Diskuse

1) p. Burjetková - co je důvodem-odlišného
přístupu starosty podle zákona č. 106, kdy
u některých
jsou zveřejňovány žádosti i odpovědi
uu

netilýffin ;ňi,á;;;

.;'- ,r"'ů§i'ou"'*"u

2) p, Burjetková se ptá zastupitelů, co si předstawjí pod
pojmem veřejný zájem. Nesdělila
souvislosti, hovoří o umlčováníiperzekuováni některýó
ŽuautLtioinr""rruĚ"]poiá |."nu4ettorra
konstatuje, Že pokud je ze strany zastupitelů podáno
tásini
o"námení na oběana, tak ži si myslí, že
jde
o zasřašování. Pan starosta oopovioá, z" nitorro
n""á.t us"j",n", že to bylo z důvodu pomluvy.
Pan starosta zdůrazíuje,že to p.,Burjetkova siií pomiur,y
1o.".tuuou*i i;d;Já;kň voleb, o
vodovodu na pozemek bratra a áalší),

I3.\ Závér
Pan starosta ukonči1 zasedání v 16.50 hod.

Zapsala : Pavla Sikorová
Ověr'ovatelé : Ladislav TrubianskÝ
Jaroslav Polkorab

z,oenek ťuslk, starosťa obce

,21. ,ur.d*í Zurtuoit.lrtuu ob..

ffHného dn. 29.3.2022 u 1ó,00 hodin

Přítomni: Zdeněk Fusik, Tomáš Vlček,, Rostislav Bialek, Jaroslav polkorab,
Eva Slezáěková,
Ladislav Trubianský
Omluven : Tomáš Houska
Program:

}.

_z3naseni,

schválení programu, volba náwhové komise, stanovení ověřovatelů
zápisu

2.Kontro1ausneseníazápislz2O,zaseó,ání,Zprávaočinnosti
3. Y eíejná zakázka,,Novostavba gať áže, dílnyá skladu" - výběr dodavatele
4. Mš Bílov - rozdělení hospodářikéh"'"ii;dku;;irváleni účetní
závérky
5. Prodej obecního pozemkl parc.č. 455"/ 12
6. Pacht nebytového prostoru v budově bývalé ZŠ

7.
8.
9,

10.
11.
12.
73.

Smlouva o poskytnuti dotace z rozpočtu MSK
Zádosti o ťrnančnípříspěvky - Charita Studénka, Linka bezpečí
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti u Obce Bílov ze stíany
Ministerstva
vnitra
Ruzné
Rozpočtovéopatření ě,212022
Diskuse
Závér

zabájil P. staíosta. Konstatova1, že zasedínibylo řádně svoláno, všichni
!,)^Zt, 7geltniZO
členové
ZO
obdňďi PÍsemnou pozvanku, která byla zátoveň zveiejněná na úřední
i eleÍ<tronické úřední
desce. V době zahájení by1o z celkového počtu 7 členůŽo přítomno
6 členůa zasedání bylo
usnáŠeníschoPné.Pan §tarosta. konstatoval, ie zastupitelé se sešli na praco
vním zasedáni,na kterém

byli seznámeni

se všemi podklady a mateť'áIy, které dnes budeme

p.á:.Jrar"i.'

pan.starosta

_doporučil, aby se zesedání řídilo programem, kte4ý jim byl současně s pozvánkou
zaslén a byl řádně vyvěšen na úředních deskáci. šotázal se, zda
má někdo z élentt zo návrh na
změnu_ nebo doplnění píogramu zasedáni. Pan starosta
nawhl doplnit do bodu ě, 11 ještě
RozPoČtovéoPatření Č.312022. Nikdo neměl dalšínávrhy, pan
starostá nawhl proto přijmout toto
usnesení
č,,21,1,.1.) Zo schvaluje doplněný program 2|. zasedání
Zastupitelstva obce Bílov
Hlasování ó pro náwh. Schváieno

ověřovateli zápisa z tohoto zased,áníp. starosta p. Rostislava Bialka a p. Tomáše Vlčka.
Nikdo neměl jiný náwh, p.starosta nawh19rěi]
přijmout toto usnesení :
é,
Zo urěuje ověřovateli zápisu p, Rostislava Bialka a p. Tomáše Vlčka
"21"í,2.) 6 pro návrh.
Hlasování
Schváleno

S_oučasně urěil zapisovatelkou dnešního jednání paní
Evu Slezáěkovou,
Usnesení podepíše p. starosta Zdeněk Fuiik u p. Áírtortu.o,ta
Rostislav Bialek.

2,],) Pan_starosta vYzval Předsedu kontrolního v,ýboru p. Vlčka,
aby předložíl zprávu kontrolního
vý-boru o kontrole plnění úkolůz usnesení z minulých zaseaa^i
rpinorru e. r tÁd"iol.ri.
Nikdo nemě1 dotazy ani připomínky, p.starosta konstatoval, z. zurtrpitá.tuo
ur*"",tu.

2L,2.1.) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění úkolůz
usnesení.

Poté pan starosta r.yzval ověřovatele zápisu.z 20. zasedánip.
Trubianského a p. Polkoraba, aby se k
záPisu vYjádřili. Podotkl, žezápis byl k dispozici k
nahlédnutíu tÁ.iiai;l"od;;iiň. k němu
n::plu9'] pňpomínky, zápis j9.ověřovateli podepsán. ověřovatelé zápisu
nŮmu nenrctl
připomínky a na jejich návrh je zápis považov inŽa scivátený.

k

Z dŮvodu nemoci administrativní pracovnice není pŤedkládána Zpráva
o činnosti obecního úřadu.

Pan §tarosta informoval, Že výběrová ko-ise.l"dnula u p6na ai 28.3.
a z výběrového řizení vzešel
dodavatel stavby (příloha č, 2 tohoto zápisu). Dotazy, piipomínky nebylyj
pan starosá navrhl na
základě doporučení výběrové komise přijmout toto urn"r.ni ,

2L3,Í,) ZO na doPoruČenívýběrové komise schvaluje uzavření Smlouly o díIo
na realizaci
ueíejnézakázky '(Novostavba garáže, dílny a sk]adi", a to s firmou nlrt"
xsw r.".,, ió
253 97 257 , se sídlem Bilovec, Mlýnská 679

Hlasování 6 pro návrh. Schváreno

předloŽil k projeduáni zaaoJiMŠ Bílou o ,.I-álerrí rozdělení hospodářského
výsledku
MŠ.(to vše ptí]oha ě..3 tohoto záorsu). Hospodářský ,"Y.i"a.t
;"
1
:1"ýrky
a ::lr"1'""li::?*]
ke schválení iěetni
závérky
prílohy, ,: I;;;iř#)řri
zpráva, Protoko1 o kontrole a úěetnívýiazy. Dotazy, piipomlnky
n.|yry,
.áosta navrhl
pňjmout tato dvě usnesení :
Pan_sta.rosta

j.@vaÉ

21_,4,1,)

,irt.-

p-

ZO schvaluje návrh rra

,rozděIení hospodářského výsledku Mateřské školy Bílov,
PŤÍsPěvkové organizace, dosaženéhov ričetnim onaoni oo 1,|:202l d,o 3t.|2,202l,a to převod
zisku ve výši 17 635,53 Kč do rezervního fondu
Hlasování 6 pro náwh. Schváleno

2L4,2,) ZO schvaluje ÚČetní závěrku Mateřské školy Bílovo příspěvkové
organizace,

,_,

2021
Hlasování 6 pro návrh, Schváleno

za rok

5) Prodej obecního oozemku
Pan starosta konstatova1,..Že zámér byl zveřejněn od 14.3., přihlásil
se pouze žadatel (píílohač. 4
tohoto záoisu). DotazY, Připomínky nebyly, pan starosta navrhl přijmout
ioto usnesení :

31,1,1,)^?9-:"hvaluje uzavřen_í Kupní smlouly mezi Obcí Bílov a firmou NT. Industry s.r.o.,
Ic 08405654, se sídlem 742,92^Lubojaíy 13, jejímžpředmětem j. p;";;i ouecnitro pozemku
parc,é.
o l}měře 336 m2 za tupni cenu ti 456,- Kč
_455712
Hlasování 6 pro návrh. Schváleno

Pan starosta konstatoval, že zámér
od 14.3., přihásila se pouze žadate|ka (příloha č. 5
"u"ře;.rěn
tohoto zápisu). Dotazy, připomínky nebylý,
pan starosta navrhl přijmout toto usn"sení :*
31.6:1l^?9_1"hvaluje uzavřeni|":!lolli smlouvy mezi Obcí Bílov a p. ZuzanouHorákovou,
IC 74887556, se sídlem Bílov 21, jejímžpředmětem je propachtováni nebytového

|rostoru

-

i:lli;.'.l'r";:býualé

zák|adní školy v Bílově o výměře 53 m2 za
měsíčnípachtovné 2120,_

Hlasovaní 6 pro náwh. Schváleno

Z)§rrolquyapJro-skytnutí dotace z roznočtu M§K

ji^ttr:l]'Ť:"n,i- týu..r,*i6u,dotace 700 tis. Kč na poŤízeníprojektové
n;l;;i;;"fi;"á: *iřil'i'ů::Tilť'§';fjil;
,"x"ťi#ť@'Dotazy,přip";í,ky;Jyly,panstarostanavrh1přijmouttoto
::ř,,*i:;:: a qikon službv autorskéírodo,;;
dokumentace

z1,7,|,l
schv_aluje přijetí dotace a uzavřeni smlouly
o poskytnutí dotace z rozpočtu
-zo
Mo ravskos,ezského kraje mezi obcí Bílov
a Moravskoslezsk}m krajem, IČ 708 90 692, se
sídlem Ostrava, 28. října,.117.,i-eiíytžpřeamětem je poskytnutí investični cltltace ve výši
700 000,- KČ z rozpoČtu MsK ÚČelově uriené k,it
rudJ u"nutetných nákladů projektrr ..Areál
SPOrtOvního k]ubu Bikros Bilov zpracove"i rn
ur,";rfto" služby AD',
Hlasor áni 6 pro rrár rh, Sc]tvá.eno

Pan stalosta informoval, ž".1... obdrzá, tii
ádořo ffiytnutí finančnílrodaru (Bříloh}, č. 7, č, 8
a Č, 9 tohoto záPisu) . Dotazy, piipomínky nebyty,
pun Jtu-sta ,1avrhl přijmout tato tři usnesení
:

ZO schvaluje uzavření §mlouvy o poskytnutí finančnídotace
mezi obcí Bílov a
Charitou Studénka, Ič 44g 37 377. se sidíem ši"Jd"m,
u"ra
súana276,jejímžpředmětem je
poskytnutí finančnídotace ve \"ýši 20 000,- Kč na-iástečnou
úhradu ,ráúaaí.po;enYcr, s
p,oskytováním pečovatelské služby občanům
bUi iiou ZOZZ
2^1.,8,1,)

Hlasování 6 pro návrh. Schváleno.

2:,8.2),Z.O neschvaluje poskytnutí fínantníhopříspěvku
Lince bezpečíz.s.
'
Hlasování 6 pro náwh. Poskytnutí neschváleno.

'

27'8,3) ZO schvaluje uzavření S_mlouly" o poskytnutí
finančního daru mezi obci Bilov a
obecně prospěšnou společnosti ŽebŤík, Ib zti
oibig,'se sídlem Ostrava Nová Veso Rolnická
10ll22, jejimž předrnětern je poskytnutí nnunlnrrrJ
daru ve výši 5 000,- Kč na činnost
organizace v roce 2022
Hlasování 6 pro náwh, Schváleno

PanstaIostainformoval,Ževsouvislosti,@ylau1oŽena

povinnost seznámit ělenv Zo. a občany
,
P"rotototu o kontrole výkonu samostatné
pŮsobnosti a přijmout nápravná opatření
";.;h;; n"aorrutt,irn.
ke ,.iisil"ň
(přílohv č. 1O a č. 1l tohoto
zápisu). Dotazy, připomínky nebyty, pan ,irr*"
pi'.i.our'u,o dvě usnesení :

".í.i,r

21,9,1,) Zo bere na vědomí Protokol o kontřole
výkonu samostatné působnosti provedené
, Ministerstvem
vnitra u Obce Bílov za období
do 8.3.2022

"Ji.r.jóJr

27,9,2,) Zo schvaluje předložený návrh
opatřen
zjištěných kontrolou Ministerstva vnitra
Hlasování 6 pro návrh. Schváleno

ík

zamezení opakování

tří pochybení,

10) Různé

Ro"hod.,rtí K"uj.kóh9 úřad, k oo.tuo,, ob." oři r..nři"ooání žádortí o info..u""
10.1)
Pan starosta informoval o uskutečněné kontrole portop" oÚ.. pE uyrl^"aniTaaili
o informace
(piíloha.č, 12 tohoto záoisu)._Předmětem byla stižnost
oběanky ob.. nu postup oúce;ólňj
v)Ťizování dvou žádostío poskytování informaci. Dotazy, připomínky nebyiy, pan
starosta navrhl,
aby zastupitelstvo vzalo futo informaci na vědomí usnesenim č.
21.10.1.) ZO bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu ostrava ze dne
18.3.2022 k
p,ostupu obce Bílov při lyřizování žádostí o informace dle informačníh
o zákona, kdy postup
obce byl potvrzen jako správný
10.2.) Informace o přezkoumání hosnodaření
Pan starosta infomoval, Že 1.3.2022 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2O2t (přiloha
ě, J3 tohoto záPisu) , DotazY, PřiPomínky nebyly, pan starosta rravrh1, aby zastupitelstvo vza1o tuto
informaci na vědomí usnesením ě.

2L,Í0.2.) ZO bere na vědomí informaci starosty o provedeném přezkoumání hospodaření obce
Bílov za rok 2021, ze strany Krajského úřadu ie dne 13,2ď22, s lýsledkem bez výhrad a
nedostatků

Informace o p
by a archivu
10.3.)
pan
starosta informoval o probíhajícímauditu ,pisorró ďuzby a archivu. Dotazy, připomínky
nebYlY, Pan starosta navrhl, aby zastupitelstvo vza1o tuto informaci na vědomí
u.rr"."niá e.
21.10.3.)

Zo

archivnictví

bere na vědomí informaci §taro§ty o probíhajícímauditu spisové služby a

!0.4.) Žádort MŠBfloo o ,rurýš.oíptqyg"ního oří.pěuk , Mut.řrké školu Bflon
Pan staío§ta předložil k projednání v souvislosti
*plá""*rýrrt
p"žadavek MŠna
_
navýšeníprovozního příspěvku (příloha č. 14 tohoto záoisu). Dota"y,'plipomintý
"jrd"J,
n"tyty, pun
starosta navrhl přijmout toto usnesení

i

:

Zo schvaluje
provozniho příspěvku Mateřské škole Bílov, příspěvkové
"uov._ť
organizaci, o částku 210 000,Kč na výdaje na ónergie a pořízení majetku dle žááJsti

21,.10.4.)

10.5.) Termínovaný vklad
Pan starosta PiedloŽil k Projed_nání náwh zhodnotit volné prosďedky obce na termínovaných
ťrětech.
(Příloha ě. 15 tohoto záPisu). Dotazy, připomínky nebyly, pan
starosta nawh1 přijmout

toio usnesení

21.10.5.) ZO schvaluje uzavřeni Smlouly o termínovanémúčtus indexovou
sazbou mezi obcí
Bílov a Komerčni trankou a.s., Ič 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33,
jejímž
předmětem je převod částky 20 mil. I(č z béžnéhoúčtuobce na
tórmínovaný vklad na 12
měsícůs automatickým obnovováním po dobu 5 let
Hlasování 6 pro návrh. Schváleno

snolečnosti comforni

částku 5 000,- Kě měsíěně
navrh1 pfijn-rout toto usnesení
21,10-6.) ZO_neschvaluje Žádost. společnosti Comfornity Business s.r.o.
o sníženípachtovného
za měsíce leden a únor 2022 na částku 5000,- Kč měsičně
Hlasování 6 pro návrh. Sníženíneschváleno

Rozpoétovéopatieni ě, 212022 a ó. 3/2022
Pan starosta předloŽi1 na vědomí rozpočtové opatření ě.2l2022,sestavené p.
starostou k 28.2.2022
(pjíloha č. 17 tohoto zápisu) . Dotazy, připomínky
nebyly, pan starosta navrhl vzít Ro é. 2/2022 na
vědomí usnesením č.
11,\

21.1,l l,) ZO bere na vědomí Rozpočtovéopatření ó,212022 dle přílohy

Pan starosta předloži1 ke schválení rozpoětové opatření ó.312022 (příloha ě. 18 tohoto zápisu).
Dotazy, připomínky nebyly, pan starosta navrhl přijmout toto usnesení :

ZO schvaluje Rozpočtovéopatření č. 3t2022 dle přilohy
Hlasování 6 pro náwh
21,.71.2.)

12.) Diskuse

Do diskuse se nikdo nepřihlási1.
í3,\ Závér
Pan starosta ukončil zasedání v 16.45 hod,

Zapsa|a

:

Eva Slezáčková

Ověřovatelé : Rostislav Bialek
Tomáš Vlček

,,

zd;;;k F;;ik,

,*á"*Á""

ffiiffi,,iiTž§

iH:?, Ť:;!Tia;Bialek,

Jaroslav Polkorab, Eva Slezáěková, Ladislav
Trubianský

Program:

L
2.
.
4.
3

5.

9.
8.
7

9.

l0.

11.
12,
13,
14.

zahájení, schválení programu, volba návrhové
komise, stanovení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesen i a záplsu z Žt . ,ur"adÚ, Žpiiráo
činnosti
Záv&eěný úěei obce Bllov z a rok 2021
Schválení účetnízávěrky obce Bílov za rck 2021
Pronájem nebytového prostoru k podnikání _ ,Ju*u""
Pronájem nebytového prostoru v 6udově bývalé
ŽŠ
Smlouva o budoucí smlouvě o zřizeníue"re,no tĚ-"n"
Strategický plán rozvoje sportu
Hospodaření s byy v majétku obce Bílov
Schváleni výše stočnéhop ro rok 2022
Ruzné
Rozpočtovéopatření ě.4l2O22 aé.5/2022
Diskuse
Závér

L) 22, zasedání Zo zaháiil n..starosta. Konstatoval,
že zased,átibylo řádně svoláno, všichni ělenové
obdrŽeli, PÍs".no' po^,áok u, tt"ra iytá'
,a."'á?"l.:re.a na úředníi elektronické
ťrřední
-.
desce, V době zahájení bylo z celkovéh" p"et,
z-lj"",r Žo přítomno s or.",a
bylo
usnáŠeníschoPné,Pan starosta konstatoval,
že
""r.ariní
sešli na pracovn ím zasedáni,na
kterém
byli seznámeni se všemi podklaoy u *atoiay, "u.topii"re'L
řřáan'.i i.ro.n,. pro.iednávat.
pan s*rosta doporučil,
aby se,dnešní zasedání řídilo programem, který
byl ělenům zo zaslén
souČasně s Pozvánkou na zasedání a byl
řádně
uředních deskách. Dotáza1 se, zda má
"y"os"ri
". p."s.;... Nrřá"
á"pi"e,lr
á..s"ir,"
.ě"řpiihlásil, pan

Zo

§*3:,""*.]ffilrr,?##l;:.:il.l,..Ú"

č,
ZO schvaluje program 22, zased,ání Zastupitetstva
,22,1,1,)
obce Bílov
Hlasování 5 pro návrh, Schváteno

ověřovateli zápisu z dnešního zasedáni uťěil p. staro§ta
p. El.u slozáěkovou a p.
P' Ladislava
Trubianského.Nikdoneměljinýnávth,ú;ňó'r;;rhlpri:l"*t.rr"."rilwvwq
é,,22,1"2,) Zo určuje ověřovateli zápisu p.

Hlasování 5 pro náwh. Schváleno

Evu Slezáčkovou a p. Ladislava Trubianského

§oučasně urěil zapisovatelkou dnešního jednání paní
Pavlu Sikorovou.
Usnesení podepíšíp. starosta a p. místosiarosta
Řostistav Blatet.
2,1 ,) Pan §taro§t1

o;námil, Že předseda. kontrolního výboru p. Vlěek
se z dnešního zasedání om]uvil
a zPrá:lv konholního výboru o kontrole plnění úkolrl z usnesení
n i"ulý"h ;;;;;ňředloží na
příštím
zasedání.

"

Poté Požáda1 ověŤovatele záPisu.z 27. zaggdénip.
Bialka, aby se k zápisu vyjádřil, podotkl zároveň,
že zápis by1 k dispozici k nahl9qúiv kanceláři
oú,
ř non,u n.uptuř,iil;i;p;;j"iy a oběma
ověřovateli je podepsrán. Pan Bialek konstatoval, že
k zápisu nema;i o,rcrovateie'námi-tt|'
Na náwh ověřovatele je zápis považovánza schválenÝ. '

;ň

2.?")

Zpráva o činnosti Obecního úřadu za období od 1.1.2022 do 18.5.2022

yÍlÚ!Š_lJpLaíLzqj§!,Nikdo .,"-ě1

dotury urri pi.iffiínky.
Usnesením ó.22.2,2,) bere ZO zprávu o činnosti ÓÚna
vědomí.

Pan starosta dále předložil k projednání následující materiáy:

-

3.1,.\ Závérečnýúčetzarok2021,
přílohq ě. tohoto zápisu. součástí

2
závéreóného účtuje podrobný komentář, účetnívýkazy
obce a
mateřské školy, inventariz aěni
za obec a za Mš, žpráva z píezkou.á.r rrá.p" j".* í. Dotazy,
:právy,
připomínky nebyly, pan starosta navihl přijmout toto usnesení:

22,3,1,) ZO schvaluje Závéreóný účetobce Bílov za rok2021a
lyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno.
22,3,2.)

202I

Zo

bere na vědomí Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bllov za rok

pžiloha ě. 3.to.hoto zápisu. sóuoastl .ctluatovaní
účetnízávěrky jsou

:l;"::1T::|"*:t?:^:,::::::
: ořezkoumaní hospodaření. DátLy,
starosta navrhl přijmout toto usnesení:

22.4.t.) ZO schvaluje účetnízávěrku Obce Bílov, sestavenou
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

úěet ni

výkazy obce,

připomí,krÉ;rÚ,'p.,

k 31.12.2021

Příloha č, 4 tohoto zállisu. Ža*e. uý
oa-s6Ťi,, přihlásili se dva zájemci. Stávající
výši 10 000^"r.;ne"
Kč;ě.
DPH,
druh1; zá.lemce nabídl 30 250 Kč vč. DPH.
11:^T:" připomínky
Tb.r lljemný
1e
Dotazy,
nebyly, pan starosta nawhl přijmout táto usnesení:
22.5.í,) Zo schvaluje uzavření S_mlouly o nájmu prostoru
sloužícíhok poclnikání mezi Obcí
Bílov,a p, Evou Bartošovou, rČ-orsszzio, výštoni"" 7'4o 7 430l,ie;imž
preamutern;e
pronájem budor,y vÚsz č.p. 67 v Bilově, stojícína pozemku
parc.č. st. 325, přilehlých částí
budovy, přilehlých pozemků parc.č. 4533/1 i lsssi,a inventáře,
to vše za účelem
provozování restaurace, kuchyně, zimni zahrady a venkovních
čá.tí,p";;;r;; sportovní
haly a bowlingu nro vetYejnost a provozování š aien a zázemip"o
,po.iou"". vys" .Éritnilro
náje mného je 30 250,- Kč vč. DPH, s platností oc]
í,6. 2022 na dobu neurčitou
Hlasování 5 pr-o návrh. Schváleno

Příloha č, 5 tpho.to záoisu. Došlo k procesní chy6ě .ru
kdy byl zveřejněn a
-i.rrrlé.
následně i schválen pacht, přičemžse jedná se ó pronájem. Bylo"u."dáni,
znovu zveřé.lnéno. Nuino zrusit

minuié usnesení a schválit nově. Dotazy, připomínky
nebyly, pan starosta navrhl přijmout tato
usnesení:

rušíz důvodu pl9ce|ní chyby usnesení 21.6.1.) z 2'.zasedáni
ze dne 29,3.2022,
schváleno uzavření Pachiovní smlouvy.n""i ob.í Bílov p.
a
Zuzanou Horákovorr,
IC 74887556, se sídlem Bílov,21, jejímžpředmětem
propachtovani
neuyŇetro prostoru ;e
třídy v budově byvalé záHad,ni šĚoty v tiitově
m2 za měsíčnípachtovné 2120,wr*iáis
Kč, a to od 1.4.2022
"
Hlasování 5 pro návrh. Schváleno

??,6,!)
?okteťm^bylo_

22,6,2,) Zo sehvaluie z důvodrr procesní chyby
na 2l. zasedáni]lzavření Nájemní smlour,y
m,ezi obcí Bílov a jž dříve rybraným zájem cžm, p.
Zuzanou Horákovou, Bílov č. 21, tC
74887556, jejímžpředmětem je pronájem nctytávoIro
p;".i;; -;ři;yl|"jř"jL}""ro
základníškoly v Bílově o výměře 53 mi
měsíčnírrájemnó 2120,- KÉ,a to zp&ně oa í,4,2022
"a
Hlasování 5 pro návrh. Schváreno

^

Příloha Č, 6 tohoto záPisu. ootary,

pripo-ínkffiyly, pan stalosta

zo

navíhl přijmout toto usnesení:

schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a
umístěnístavby č. Iz-12-800Žgls mezi orci nn;
l:!^"9::
Teplická,874l& DěčínIY-Podmoný, aos 0z, rastoupenou.p.útr*tr
?1]?9*915_,::-:íd]em
ARPEX
MORÁVA s.r.o., Teslova 783/2, ostravapliiiŽ,'nz 00, ieiímžpředmětem
ie
uzavření vlastní smlouly o zřfuení věcného břemene, spoči"":i.i ""
i,.a",il"á"".i"ri.a"ruro
umístit, provozoYat, opravovat a udržovat zaříz"ni jisi.torňi
s."rt""y ," a"tt."yžr,
nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci,
a povinnost'brio".i Iouinre
lýkon těchto práv strpět.
Hlasování 5 pro náwh. Schváleno
2_2,_7,1.)

;tEáirl;tb";#;S

8) Strategický olán rozvoje snortu
Přiloha č. 7 tohoto zápisu.

j:::i::,1

j"drá a zda bude k dispozici k nahlódnutí p,starosta
odpovídá.
|:j::,l pnpomlnKy _nebyly,
_::.:. pan
]JUlazy,
starosta navrhl přijmout toto usnesení:
??,8,L\ Zo schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v otlci BíIov na léta 2022-2030
Hlasování 5 pro návrh

9) Hosoodaření s b
v maietku obce Bí|ov
příloha č. 8 tohoto zápisu. Nutnost

zrušit zastaralou směmici o hospodaření s byty bez nahrady
a
stanovit nové kompetence. Dotazy, připomínky nebyly, pan
starosta nawhl přijmout toto usnesení:

22,9,t,) Zo ruší§měrnici o hospodaření s byty v majetku
obce Bílov včetně jejího Dodatku č.
l,,. a to s okamžitou platností, bez náhrady
Hlasovaní 5 pro návrh. Schváleno
22,9,2,)

Zo

uděIuje starostovi obce pravomoc rozhodovaí o přidělení
obecního bytu
Hlasování 5 pro návrh. §chváleno
10) Stanovení

ťšestoěného

přílohq ě. 9 tohoto zápisu. pan
starosta nawhl, aby sazbastočného zůstala ve stejné výši jako
v
minulých letech, Dotazy, připomínky nebyly, panitarosta
navrh1 přijmout toto urn.rJni,'

22.I0J.) Zo schvaluje sazbu stočnéhopro rok2022 v obci Bílov ve
m3 odpadní vody ročně

ťši1,50 Kč bez DPH

za

Hlasovaní 5 pro návrh. Schváleno

11)

Různó

l).Na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru RP bříloha č. ]0
tohoto zápisu),Dotazy,
připomínky nebyly, pan starosta navrhl, aby ZO u.n.rilí--č.

22,1t.l,) vzalo Zápis z jednání kontrolního výboru DSo Region Poodří ze dne
13,í2.202í na
vědomí

12) Rozpoětová
1)

RO

ě. 4/2022

ooatření
z30.4.2022 (uflphsš-]JJ9h9luspguLDotazy, připomínky nebyly, pan staro§ta

nawhl, aby usnesením ě.

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 412022, sestavenó starostou obce ke
dni
30.4,2022, dle přílohy
22,1,2,L.)

2)

RO

ě, 5/2022, (BE]Pha-č. 12 tohoto

zápisu). připravené finančnímvýborem a správcem rozpoětu.
Dotazy, připomínky nebyly, pan starostinawhT pijmout toto usnesení:
22.12,2,) ZO schvaluje rozpočtové opatření ó. 512022 dle přílohy
Hlasovaní 5 pro návrh.

13) Diskuse
1) p, Burjetková cituje z Llstu obce z příspěvku starosty
a rozporuje některé pasáže.

t4) Závér -pan starosta ukončil zasedání v 16.25 hod.

Zapsal,a: Pavla Sikorová

Ověřovatelé: Eva Slezáčková

Ladislav Trubianský

á;;i;ilt;il;#;;;

