Usnesení č. 9
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24.2.2012
v zasedací místnosti OÚ Bílčice.
Přítomno: 7 členů ZO
Návrhová komise: S. Muroňová, R. Horák
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
2. V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm a) a § 46 odst. (3) zák. č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmene v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené návrhy na změny funkčního využití území, které budou předmětem řešení nového územního plánu Bílčice.
I. Návrh ing. Přemysla Toula a Jarmila Zbožínka na změnu funkčního využití pozemku ve prospěch vodní plochy a manipulační plochy v souvislosti s obnovou
historického mlýna Slezská Harta (přehled všech pozemků v žádosti viz. příloha
č. 1 usnesení).
II. Návrh Pavla Rozkošného na změnu funkčního využití pozemků ve prospěch
drobného podnikání, agroturistiky a zemědělské výroby (seznam pozemků v žádosti viz. příloha č. 2 usnesení)
III. Návrh Josefa Pitáka a Ivety Pitákové na změnu funkčního využití pozemků
ve prospěch bydlení venkovského typu na pozemcích p.č. 777/4, 785/1 a
st.p.č. 48 vše v k.ú. Májůvka
IV. Návrh Aloise Vincence spočívající v níže uvedených bodech:
a. Na pozemku p.č. 27/1 v k.ú. Bílčice chci i nadále provozovat mechanizační
středisko, ve kterém je čerpací stanice PHM, garáže, dílny včetně sociálního zařízení a jsou zde parkovány zemědělské stroje.
b. Na pozemcích p.č. 441/4 a 357/6 v k.ú. Bílčice požaduji tam kde je ve stávajícím územním plánu plocha průmyslové výroby, změnit funkční využití
na výrobu zemědělskou s tím, aby v plochách zemědělské výroby bylo možné umístit stavby větrolamů.
c. Na pozemku p.č. 358 v k.ú. Bílčice požaduji stávající rybník zahrnout mezi
plochy pro zemědělskou výrobu s možností využití pro agroturistiku a s
tím, aby na rybníku bylo možné realizovat vodní stavidlo.
d. Na pozemku p.č. 399 v k.ú. Bílčice upozorňuji na to, že tento pozemek není vodní plochou, že bývalá vodní plocha byla vysušena a neexistuje, tuto
plochu také požaduji zahrnout do využití pro zemědělskou výrobu.

e. Do funkčního využití plochy zemědělské výroby požaduji doplnit možnost výstavby ubytovacích jednotek v souvislosti s provozem agroturistiky
f. Na pozemcích p.č. 4/2, 110/5, 50/1 v k.ú. Bílčice požaduji prověřit změnu
funkčního využití území tak, aby bylo možné zde realizovat penzion, případně bydlení rekreačního charakteru.
g. Na pozemcích p.č. 1323, 1324/1, 1324/2, 1407/1, 1481/2 v k.ú. Bílčice
požaduji prověřit změnu funkčního využití ve prospěch rekreace a sportu,
případně pro možnost realizace zařízení pro agroturistiku.
h. Na pozemcích p.č. 302/1 až 116/2 v k.ú. Bílčice požaduji prověřit možnost
změny funkčního využití ve prospěch myslivosti a to ve smyslu možného
umístění obory. Zde uvádím, že celá oblast včetně p.č. 248/2 v k.ú. Bílčice je zemědělsky nevyužitelná, neboť se jedná o území ohrožené půdní
erozí, na kterém je omezena možnost zemědělského hospodaření.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
3. Žádost o udělení souhlasu AKTIV s.r.o. Opava na užití znaku obce
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
4. Smlouvu na vytvoření pasportu místních komunikací s ing. R. Holečkem
GEOFAKTOR Ostrava za cenu 8.000,- Kč bez DPH
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
5. Smlouvu o dílo, kterou je příprava a zpracování žádosti vč. povinných příloh
s názvem Bezdrátový rozhlas nové generace v obci Bílčice s ing. J. Knoppem
Opava.
pro: 7, proti: 0. zdržel se: 0
6. Zakoupení digitálního fotoaparátu pro akce v obci.
pro: 7, proti: 0. zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Smlouvu s firmou CODEXIS ON LINE.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1
2. Smlouvu o daru mezi obcí a Policií ČR.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Výroční zprávu o činnosti dle zákona 106/1999 Sb.

Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k podpisu:
Smlouvy o dílo s ing. R. Holečkem GEOFAKTOR na vytvoření pasportu místních
komunikací
Smlouvy o dílo na přípravu a zpracování žádosti - Bezdrátový rozhlas nové generace
s ing. J. Knoppem.

Květoslava Haufová
místostarostka obce

Lubomír Horka
starosta obce

