OBECNÍ ÚŘAD BÍLICHOV
Bílichov 18, 273 74 Klobuky

Zápis č. 14
ze zasedání Zastupitelstva obce Bílichov,
konaného dne 30. 6. 2020 od 19:00 hodin, KD Bílichov.
Přítomni: Ing. Bohuslav Ježek, Jan Bečvář, Bc. Alena Svobodová, Ing. Ladislav Šána, Bc. Daniela
Řečínská, Marie Matičková, Jan Hofner
Omluveni:
Program:
I)
Kontrola usnesení
II)
Schválení programu
III) Určení ověřovatelů zápisu
IV)
Rozpočtové opatření č. 2/2020
V)
Došlá pošta - Skupinový vodovod Žerotín – Třebíz, část vodovod Bílichov
Bod I - Kontrola usnesení
OZ provedlo kontrolu usnesení bez námitek.
Bod II - Schválení programu
OZ schválilo program jednání zasedání Zastupitelstva obce č. 14.
Bod III – Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu Jana Bečváře a Jana Hofnera. K návrhu nebyl vznesen
protinávrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílichov určuje ověřovatele zápisu Jana Bečváře a Jana Hofnera.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod IV – Rozpočtové opatření č. 2/2020
OZ projednalo Rozpočtové opatření č. 2/2020 a bez námitek schvaluje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílichov schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod IV – Došlá pošta - Skupinový vodovod Žerotín – Třebíz, část vodovod Bílichov
OZ na svém zasedání dne 30. 6. 2020 č. 14 projednalo prodej stavby „Skupinový vodovod Žerotín Třebíz, část vodovod Bílichov“ společně s předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje Kupní
smlouvu, Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a to včetně dohody o započtení
pohledávek. Zastupitelstvo požaduje doplnění podkladových materiálu a vyjádření k následujícím
nesrovnalostem:

Ad 1) OZ upozorňuje, že v Kupní smlouvě je uvedena celková délka vodovodu, která
nekoresponduje s Kolaudačním souhlasem a Zápisem o předání a převzetí stavby do nájmu SVS
a.s..
Ad 2) OZ žádá o konkrétní částky v Kč, které byly použity k výpočtu kupní ceny
Vodohospodářského majetku.
Ad 3) OZ žádá o konkrétní částky v Kč, které byly použity k výpočtu příplatku mimo základní
kapitál, a to dle Zásad nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a.s., bodu 3. Výše
peněžitého příplatku mimo základní kapitál SVS a.s. „Pohledávka SVS a.s. ve výši příplatku
akcionáře mimo základní kapitál SVS a.s. se stanoví jako rozdíl mezi kupní cenou a propočtem
očekávaných výnosů z pořizované investice.“ Zdroj: https://www.svs.cz/cz/akcionar/nabyvani-vhmajetku/spolufinancovani/ .
OZ požaduje možné dodání doplnění podkladových materiálu k prodeji Vodohospodářské stavby
do příštího zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 8. 7. 2020 od 20:00h v sídle obce
a následně může projednat znovu prodej stavby „Skupinový vodovod Žerotín - Třebíz, část
vodovod Bílichov“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílichov odkládá prodej stavby „Skupinový vodovod Žerotín - Třebíz, část
vodovod Bílichov“ a pověřuje starostu obce k obeslání SVS, a.s. s požadavkem na doplnění
podkladových materiálů. Po dodání doplnění podkladových materiálů bude prodej stavby
projednán na následujícím zasedání Zastupitelstva obce dne 8. 7. 2020.
Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Bod V – USNESENÍ
- Zastupitelstvo obce Bílichov určuje ověřovatele zápisu Jana Bečváře a Jana Hofnera.
- Zastupitelstvo obce Bílichov schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020.
- Zastupitelstvo obce Bílichov odkládá prodej stavby „Skupinový vodovod Žerotín - Třebíz,
část vodovod Bílichov“ a pověřuje starostu obce k obeslání SVS, a.s. s požadavkem na
doplnění podkladových materiálů. Po dodání podkladových materiálů bude prodej stavby
projednán na následujícím zasedání Zastupitelstva obce dne 8. 7. 2020.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude oznámeno pozvánkou na úřední desce OÚ Bílichov
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 6. 2020
Zapisovatel: Ing. Ladislav Šána
Originál zápisu k dispozici na OÚ Bílichov.
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