Obec Bílov - UBYTOVÁNÍ :: okres Plzeň sever

zastupitelstva obce Bílov - 7. 1. 2019
Zápis ze zasedání
Zasláno od: M7
Datum zveřejnění: 6.3.2020

12:42:04

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Jaroslav Bulín, Pavel Babor, Serhii Jolkin
Omluveni: Zdeněk Rom
Hosté: Jaroslava Romová, zástupci firmy
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji
1. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2019, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno 6
členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání
zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.
Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:
Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Souhlas se zaměstnáváním zastupitelů obce na dohodu
5. Informace o větrných elektrárnách od firmy Meridian
6. Prodej obecního pozemku panu Jaroslavu Bulínovi ml.
7. Podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace
8. Podání žádosti o dotaci na optimalizaci odkanalizování obce
9. Prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městem Kralovice v oblasti projednávání přestupků
10. Stavba rybníků pode vsí
10. Diskuze a různé
11. Usnesení a závěr
Zastupitelé schvalují program schůze. Nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem o rozšíření bodů
jednání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 2/ Za zapisovatele zápisu z dnešní schůze byl navržen Pavel Bulín, ověřovatelem pan J. Slach a
pan L. Bulín.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3/ Starosta konstatoval, že usnesení z minulého zasedání jsou splněna nebo průběžně plněna.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 4/Starosta seznámil přítomné s povinností zastupitelstva souhlasit s případným zaměstnáváním
členů zastupitelstva na dohodu o provedení práce apod. Protože v obci nelze některé práce provádět
jinak, než silami zastupitelů, požádal starosta, aby byla možnost tohoto zaměstnávání zastupitelů na
dnešním zasedání odsouhlaseno pro všechny. Zastupitelé souhlasili.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 5/ Starosta přivítal zástupce firmy Meridian, kteří přišli na zasedání podat informace o větrných
elektrárnách, které by výhledově rádi v katastru obce postavili. Zastupitelé je vyslechli a shodli se na
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tom, že budou o konkrétní nabídce se všemi klady i zápory informovat občany Bílova a je nechají
v neoficiálním referendu věc rozhodnout.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 6/ Pan Jaroslav Bulín ml. Požádal zastupitelstvo o souhlas s prodejem několika metrů pozemku
před jeho domem čp. 32, aby vyrovnal záskok se sousedním domem čp.11. Zastupitelé předběžně
vyjádřili souhlas, bude však ještě třeba udělat geometrické zaměření pozemku a záměr pak zveřejnit
na úřední desce. Na dalším zasedání, bude problém ještě otevřen.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 7/ Starosta informoval o jednání s formou DOMOZA, které dodal potřebné podklady nutné pro
podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace. Je již hotový projekt, cena díla pro obec činí
4 023 412,75,-Kč včetně DPH, z toho 418 330,99,- Kč je položka za napojení areálu Bílovské
zemědělské, kterou by financovali oni. Pokud by se podařilo získat celou dotaci včetně dotace od KÚ
PK, kterou lze stavbu spolufinancovat, činil by finanční podíl obce 15% z této částky. Zastupitelé
vzali informaci na vědomí a znovu dali souhlas s podáním žádosti o dotaci na tuto stavbu
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 8/Starosta informoval, že KÚ PK otevírá dotační titul na zmapování optimalizace odkanalizování
obce. Protože obec přemýšlí o vyřešení tohoto problému, navrhl starosta, aby se obec pokusila
dotaci na tuto studii získat.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 9/ Starosta informoval, že obdržel informaci od města Kralovice o nutnosti prodloužit
veřejnoprávní smlouvu s městem Kralovice v oblasti projednávání přestupků. Navýšila se cena za
projednání jednoho přestupku na 1500,- Kč, protože však obec nemá odborníky na tento problém se
znalostí potřebných zákonů, doporučil starosta, aby zastupitelé tuto smlouvu prodloužili. Ti souhlasili.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 10/ Starosta informoval zastupitele, že Povodí Vltavy, vlastník Sedleckého potoka, kde chceme
postavit rybník na zadržování vody v krajině a na její čištění, souhlasí s touto stavbou. Jedná se o
rybníky řešené již v územním plánu obce. Současně obdržel starosta nezávaznou nabídku firmy
AXIOM engineering s.r.o z Pardubic na vytvoření projektové dokumentace stavby a na následné
podání žádosti o dotaci. Nabídková cena za projekt činí 69 000,- Kč bez DPH. Cena díla je spočtena
předběžně na 1 947 000,- Kč včetně DPH. Pokud by se podařilo získat dotaci ze SFŽP (85%), platila
by obec částku 297 000,- Kč. Zastupitelé navrhli porovnat ceny s nabídkami jiných firem a v případě,
že budou srovnatelné, se pokusit dotaci na stavbu rybníků získat a stavbu realizovat.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
11. Diskuze a různé – protože nebylo dalších podnětů, uzavřel starosta dnešní zasedání a navrhl
následující usnesení:
1.usnesení obecního zastupitelstva ze dne 7. 1. 2019:
1/2019 – zastupitelé souhlasí s uzavíráním dohod o provedení práce, případně s jinými obdobnými
pracovními dohodami mezi obcí a členy zastupitelstva
2/2019 - zastupitelé chtějí o konkrétní nabídce na stavbu větrných elektráren v katastru obce, se
všemi klady i zápory, informovat občany Bílova a nechat je v neoficiálním referendu věc rozhodnout.
3/2019 - zastupitelé předběžně souhlasí s prodejem pozemku panu Jaroslavu Bulínovi ml., ten však
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musí nechat udělat geometrické zaměření pozemku a záměr pak bude zveřejněn na úřední desce.
Na dalším zasedání, bude problém ještě otevřen.
4/2019 – zastupitelé berou na vědomí informaci o podrobnostech týkajících se opravy místní
komunikace v obci – dle projektu, i o jednání s firmou DOMOZA. Znovu dali souhlas s podáním
žádosti o dotaci na tuto stavbu
5/2019 – zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zmapování optimalizace odkanalizování
obce od KÚ PK.
6/2019 - zastupitelé souhlasí s prodloužením veřejnoprávní smlouvy s městem Kralovice v oblasti
projednávání přestupků.
7/2019 – zastupitelé předběžně souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu záchytných rybníků
pode vsí. Pověřují starostu dalším jednáním
Zapsal dne 7. 1. 2019

Pavel Bulín

Ověřovatelé zápisu: Josef Slach, Ladislav Bulín
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