ZÁPIS Č. 1/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 4. února 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79
Účast: občané dle prezenční listiny
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Eva Oščádalová, Pavel Synek,
Josef Měchura, Dis, Vladimir Stančík, Bc. Miroslav Říčař, Petr Krupa
RNDr. Pavel Ptáček Ph.D.
Program jednání:
1. Zahájeni
2. Schváleni programu
3. Určeni zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plněni usneseni ze zasedání ZO č. 6/2019
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednáni výsledku VR na projekt ,,Stavební úpravy budovy č.p. 35 žudru v Báovicich"
7. Projednáni uzavření smlouvy o dílo na projekt ,,Stavební úpravy budovy č.p. 35 žudru v
Bilovicich"
8. Projednáni zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni obce
9. Projednáni žádosti o odkup pozemku
10. Informace o připravě realizace akce nKana|izace Bílovice"
11. Projednáni rozpočtového opatřeni č. 1/2020
12. Diskuse
13. Usneseni
14. Závěr
K bodu l)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomno 10 občanů) a uvedl, že
zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední
desce od 24. ledna 2020, tedy vÍce než 7 dni před jednáním zastupitelstva obce a je na něm
přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet

se.

K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhnul projednat body Č.6 a Č.7 v jednom bodě a program
rozšířit o další bod, který by zastupitelstvo obce mělo projednat:
Projednáni smlouvy o technologickém dohledu a údržbě nad kanalizaci Bilovice-Lutotin
·
·

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplněni programu
Nikdo z další se k doplněni programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednáni
celkem 14 bodů

·
·

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh programu byl přijat.

K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného
· Dále navrhl na ověřovatele zápisu pani Evu Oščádalovou a pana Pavla Synka
· O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat.
K bodu 4)
Starosta obce informoval přítomné o plněni usneseni přijatých na minulém zasedání
zastupitelstva obce.
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·

Usneseni Č.8: dodatek Č.3 ke smlouvě o dílo se sdružením dodavatelů ,,Společnost
VHS-ČAK Bílovice Lutotín", VÁHOSTAV - SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31356648, ČAK CZ s.r.o., Havličkova 2788/135, 767 01
Kroměříž, lČ: 25515608 byl uzavřen

·

Usneseni Č.9: dohoda o provozováni se společnosti FIEDLER AMS s.r.o. Lipová
1789/9, 370 05, České Budějovice, lČ: 03155501 byla uzavřena

·

Usneseni Č.10: smlouvy o připojeni k distribuční soustavě Č.9001638950 na pozemku
parc.č. 5232, v katastrálním území Kostelec na Hané se společnosti E.ON Distribuce,
a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku
10.000,-KČ byla uzavřena, poplatek byl uhrazen
Usneseni Č.12: smlouva o spolupráci na umístěni a realizaci stavby a finanční a
majetkově-právní vypořádání akce ,,Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín" s
Městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané byla
uzavřena
Usneseni Č.13: dohoda o úpravě vzájemných práv a povinnosti vlastníků provozně
souvisejÍcÍch kanalizací s Městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 798 41
Kostelec na Hané byla uzavřena
Usneseni Č.14: smlouva o výpůjčce na projekt Komunitní centra v Regionu Haná
s Regionem Haná, z.s. nám. T.G.Masaryka 99, 783 44, Náměšť' na Hané byla
uzavřena
Usneseni Č.15: smlouva na pronájem reklamní plochy se společnosti SATJAM s.r.o.
Michalská 1032/21, 710 00, Ostrava, lČ: 64088324 za částku 1.000,-KČ ročně byla
uzavřena
Usneseni Č.18: smlouva č.23/MZu na zpracováni 5. monitorovacích zpráv na projekt
nKomunitní centrum Bílovice" se společnosti BM asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00,
Olomouc, IČ: 26796350 za částku 30.250,-KČ včetně DPH byla uzavřena

·

·
·
·
·
·

Usneseni Č.25: dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo na ,,Kanalizaci Bílovice - část ,,B" se
sdružením dodavatelů ,,Společnost VHS-ČAK Bňovice Lutotín", VÁHOSTAV - SK a.s.,
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31356648, ČAK CZ
s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, lČ: 25515608 byl uzavřen

·

Usneseni Č.26: příkazní smlouva na autorský dozor a na technický dozor investora při
stavbě kanalizace v Bňovicich se společnosti STAVING engineering, s.r.o. Bylinková
365/14, 783 01, Olomouc, lČ: 25334107 za Částku 574.500,-KČ včetně DPH byla
uzavřena
Usneseni Č.27: příkazní smlouva na poradenství na akci nKANALIZACE BÍLOVICE" s
Ing. Lenkou Štajnerovou, Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod Hostýnem lČ: 87045958
za částku 145.200,-KČ včetně DPH byla uzavřena
Usneseni Č.28: dodatek Č.2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků ze dne
29.8.2012 se společnosti ROLS Lešany, s.r.o. byl uzavřen
Usneseni Č.29: dodatek Č.6 ke smlouvě o zajištěni svozu a zneškodněni směsného
komunálnIho odpadu se společnosti FCC prostějov s.r.o. Průmyslová lb. 796 01,
prostějov, lČ:26224178 byl uzavřen

·
·
·
·

Usneseni Č.30: smlouva o dílo na zpracováni žádosti o poskytnuti podpory z OPŽP na
,,Revitalizaci zeleně v intravilánu obce Bílovice - Lutotín" s Ing. Martinou
Kleperúkovou, Travinářská 1174, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, lČ:07988699 za
částku 30.000,-KČ byla uzavřena

0 Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomi

K bodu 5)
Starosta obce informoval přítomné o svoji činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od
minulého zasedání zastupitelstva obce:
> Proběhly inventury majetku
> Proběhlo přezkoumáni hospodařeni obce OL krajem
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>
>
·

Byla podána žádost na MMR - vybavení hřišť' herními prvky
Probíhá příprava podkladů na podáni žádosti o dotace na OL kraj
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí

K bodu 6)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výběrovým řízením na opravu další části žudru
v Bilovicich. Tentokrát by se jednalo o opravu štítu ze západní strany a stěny u kadeřnictví,
Částečnou opravu elektroinstalace a opravu vedeni plynu ve dvorním traktu. Na tuto opravu
má obec požádáno o dotaci z Olomouckého kraje, pokud tyto prostředky obec nezíská,
nebudou se opravy v letošním roce realizovat.
·

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízeni na akci ,,Stavební úpravy objektu
žudru v Bňovicich č.p.35" a uzavřeni smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební
práce, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se
společnosti Servis staveb a budov s.r.o., Majakovského 204/4, 798 11, Prostějov, lČ:
28303423. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni dodávek a souvisejících
stavebních prací týkajících se projektu ,,Stavební úpravy objektu Žudru v Bílovicich č.p.35", a
to v souladu s projektovou dokumentaci za cenu 488 466,88 KČ bez DPH. V případě
nezískáni dotace z OL kraje nebude zakázka dle smlouvy realizována
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 7)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o přezkoumání hospodařeni obce za rok 2020,
které proběhlo 21.ledna 2020
Předmětem přezkoumáni hospodařeni bylo:
> Plněni příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci, týkajících se rozpočtových
prostředků,
> finanční operace týkající se Norby a použiti peněžních fondů,
> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
> peněžní operace týkajici se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
> hospodařeni a nakládáni s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
> vyúčtováni a vypořádáni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
> nakládáni a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nimž hospodaří územní celek,
> zadáváni a uskutečňováni veřejných zakázek,
> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
> ručení za závazky fýzických a právnických osob,
> zastavováni movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob,
> zřizováni věcných břemen k majetku územního celku,
> účetnictví vedené územním celkem,
> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Při přezkoumáni hospodařeni obce nebyly zjištěňY chybV a nedostatky.
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·

Zastupitelstvo obce vzalo informaci o přezkoumáni hospodařeni obce v roce 2019 na
vědomi

K bodu 8)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné se žádosti o prodej pozemku parč. č. 1087 v KÚ
Bílovice, kterou podala
s rodinou a starosta žádost všem přítomným
přečetl: ,,Obracím se na Vás s prosbou ve věci možného odkoupení pozemku, či jeho části.
Jedná se o pozemek parcelní číslo 1087 v katastrálním území Bílovice. Pozemek je dle
ČÚZK omou půdou a dle územního plánu je aktuálně vyčleněn pro zemědělskou činnost.
jelikož pocházím z Lutotína, hledám spolu s mojí rodinou v obci Bílovice - Lutotín vhodnou
parcelu pro stavbu rodinného domu. Cena, kterou bych byla ochotna do pozemku investovat,
odráží cenovou úroveň již realizovaných prodejů parcel ve vlastnictví obce Bílovice - Lutotín
podobného charakteru v pIbdchoz/ch letech. Nutno podotknout, že cenová úroveň ceny za
m' výše uvedené parcely by měla z mého pohledu zohledňovat skutečnost, že pro připadnou
stavbu rodinného domu je nutná realizace změny územního plánu a napojeni na inženýrské
sitě; S tímto jsou spojeny nemalé ňnančnl náklady na projekční a inženýrskou činnost· ,Tyto
nák,ady spolu s náklady na znalecký posudek a všemi správními poplatky bych samoz"ejmě
hradila.
Předem velice děkuji Vám, pane starosto a zastupitelstvu obce, za pro/ednán/ této žádosti"
Po přečtení této žádosti vyzval starosta k diskusi, zda této žádosti vyhovět. Josef Měchura
uvedl, že obec v současné době realizuje několik nákladných investic a finanční prostředky
za prodej pozemků by byly vÍtaným příjmem do obecního rozpočtu. Starosta k tomu uvedl, že
se staví spiše proti prodeji pozemku. Dodal, že v minulém týdnu dorazila další žádost o koupi
tohoto pozemku, se kterou také přítomné seznámil ,,Vážený pane starosto, obracím se na
Vás s dotazem, zda ve Vaši obci Bílovice - Lutotín není možné zakoupit nějaký obecní
stavební pozemek pro stavbu vlastního RD. Případně zda by nebylo možné odkoupit parč. č.
1087, v případě, že by byla v budoucnu možná změna UP pro výstavbu.
Předem děkuji za informaci a přeji pěkný den
"
Starosta k tomu dále uvedl, že v případě zveřejněni záměru na prodej tohoto pozemku se
přihlásí několik zájemců, kteří budou mít zájem koupit tento pozemek jako spekulativní
investici a navrhl ho spiše ponechat jako pozemkovou rezervu pro připadnou směnu za
některý pozemek v obci. Poté vystoupila žadatelka o koupi pozemku a navrhla zastupitelům
zveřejnit záměr na prodej tohoto pozemku a pokud se přihlásí zájemci o koupi, u kterých
zastupitelé usoudí, že pozemek kupuji jako spekulativní investici, pozemek neprodávat,
protože v záměrech si zastupitelstvo vyhrazuje vždy možnost neprodat pozemek žádnému
zájemci. Mezi zastupiteli se poté rozběhla diskuse ohledně navržených řešeni, z niž
vyplynulo, že nejvýhodnější prodej pozemku by byl až poté, co dojde ke změně Územního
plánu, v němž bude změněno využiti pozemku z orné půdy na pozemek pro výstavbu.
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1087 v KÚ Bílovice bez
předchozí změny Územního plánu, která by zajistila změnu funkčního využití tohoto pozemku
na plochu smíšenou obytnou

·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 6 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: 3 (Petr Krupa, Eva
Oščádalová, Josef Měchura)
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 9)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s přípravou stavby kanalizace v Bilovicich.
Realizační společnost si převezme staveniště 15.3.2020 a poté začne s pracemi nejdříve na
ulici od mostu z Kostelce na Hané.
se dotázal, jakým způsobem dojde
k vybudování přípojek u domů, které mají svedeny odpady směrem k Romži a projekt počítá
s přípojkami z přední části domů. Starosta uvedl, že umístěni přípojek se bude řešit přímo se
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stavbyvedoucím při stavbě kanalizace, kdy bude jednotlivým občanům s umístěním přípojek
vyhověno. Miroslav Řičař upozornil na ochranné pásmo vodního toku, ve kterém nebude
možné kanalizaci stavět. Starosta k tomu dále dodal, že urMstěni připojovací šachty jsou
většinou naprojektovány na hranici obecního pozemku.
Dále starosta obce v tomto bodě informoval přítomné o zařazeni akce ,,Kanalizace Bílovice"
k financováni z Ministerstva zemědělství. Seznámil s informaci Ministerstva zemědělství, že
tato akce byla zařazena do Návrhu akci k financováni v tomto roce za spoluúčasti
Ministerstva zemědělství (MZe) a na základě této skutečnosti a v souladu s Pravidly České
republiky - Ministerstva zemědělství č.j. 22473/2018-MZE-15131 pro poskytováni a čerpání
státní finanční podpory v rámci programu 129 300 ,,Podpora výstavby a technického
zhodnoceni infrastruktury vodovodů a kanalizací ||" (dále jen ,,Pravidla") byla obec vyzývána k
předloženi Žádosti o evidenci akce včetně souvisejicich dokladů podle bodů 1-10 této
žádosti (Příloha č.3/b Pravidel) a zároveň k předloženi Žádosti o registraci akce a o
poskytnutí státní finanční podpory (Příloha č. 4/b Pravidel).
·
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o evidenci akce a podáni žádosti o registraci
akce a o poskytnutí státní finanční podpory na MZe k realizaci akce "Kanalizace Bílovice" a
schvaluje realizaci akce "Kanalizace Bílovice" na základě již uzavřené smlouvy o dílo a
dodatku Č.1 k této smlouvě
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku

·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 10)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření Č.1./2020.
> Na příjmové stránce se jedná o navýšeni příjmů o 67 374,- kč.
> Na výdajové stránce se jedná o navýšeni výdajů o 126 434,-kč.
> Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy -59 060,- KČ

Vydáni bude pokryto ze zůstatku roku 2019
Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřeni Č.1./2020

·
·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, rozpočtové opatřeni č. V. /2019 bylo schváleno

K bodu 11)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí se
společnosti E-On na elektrickou přípojku, která vede po pozemku parc. č. 598/1 v KÚ Lutotín,
který je ve vlastnictví naši obce

·
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje u zavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: PV-1030054172/001 pro urMstěni stavby ,,Lutotín, přípojka nn, Minář" na
pozemku parc.č. 598/1, v katastrálním území Lutotín se společností E.ON Distribuce, a.s.
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 1.100,-KČ
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

·
·

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno
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K bodu 12)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
> Starosta informoval přítomné o zrušeni autobusového spoje do nákupního střediska
Albert, které pIati od 1.2.2020. spoj byl zrušen bez náhrady, protože jej společnost
Ahold přestala financovat. Starosta ohledně tohoto spoje kontaktoval KIDSOK, který
se pokusi při změně jízdních řádů přesměrovat některý spoj u linky do Konice přes
naše obce. Zastupitelstvo obce vzalo informaci o zrušeni autobusové linky do
nákupního střediska Albert v prostějově a návrh KIDSOK na změnu jizdniho
řádu, při které by došlo k průjezdu jedné autobusové linky našimi obcemi na
vědomi
> Starosta dále informoval o žádosti Mateřské školy Bílovice o přeloženi
hrových prvků (auto, lavička, popřípadě i kladina) z přední zahrady na zahradu zadní,
která je ve větší vzdálenosti od veřejné komunikace. Starosta uvedl, že zjisti, zda je to
možné, protože herni prvky byly pořízeny v rámci dotace a pokud to podmínky
umožni, prvky budou na zadní zahradu přemístěny. Zastupitelstvo obce vzalo
žádost Mateřské školy Bäovice-Lutotin o přemístěni herních prvků na vědomí
> Starosta dále informoval o Tříkrálové sbírce která proběhla na začátku ledna. V naši
obci bylo vybráno 18.680,-KČ. V Bilovicich bylo vybráno 13.032,-KČ a v Lutotíně
5.648,-KČ
>
se dotázal, zda má obec kontakty na stavební firmy, které by
zrealizovaly přípojky kanalizace u jednotlivých domů a pokud ano, aby byly kontakty
umístěny na nástěnkách a na internetových stránkách obce. Starosta uvedl, že se
pokusi kontakty na stavební firmy zajistit a zveřejnit.
>
se dotázal, zda je na budováni kanalizačních přípojek potřebné
stavební povolení. Starosta odpověděl, Že přípojky budou budovány již za hranici
obecních pozemků a stavební úřad v současné době stavební povoleni nepožaduje.
>
se dotázala, zda je potřebné stavební povoleni na vodovodní
přípojku. Starosta odpověděl, že ano a že se připravuje společný projekt pro všechny
občany z Bílovic, kteří projeví o vybudování přípojky zájem a bude zpracována
společná projektová dokumentace a proběhne společné stavební řízeni pro tyto
přípojky.
> Nikdo se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 13)

Usnesení:

I.Zastupitelstvo obce BÍ|ovice-Lutotin schvaluje:

1.

Program zasedání
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Evu Oščádalovou
a Pavla Synka
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
3. výsledek výběrového řIzení na akc' ,,Stavebn' úpravy objektu Žudru v B'lov'c'ch č.p.35" a
uzavřeni smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, zadané postupem
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společnosti Servis staveb a
budov s.r.o., Majakovského 204/4, 798 11, prostějov, lČ: 28303423. Předmětem smlouvy je
závazek zhotovitele k provedeni dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se
projektu ,,Stavebn' úpravy objektu Žudru v B°lov'cich č.p 35", a to v sou adu s projektovou
dokumentaci za cenu 488 466,88 KČ bez DPH. V případě nezískáni dotace z OL kraje nebude
zakázka dle smlouvy realizována
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
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ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 4. února 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79
4. Neschvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1087 v KÚ Bílovice bez předchozí změny
Územního plánu, která by zajistila změnu funkčního využiti tohoto pozemku na plochu
smíšenou obytnou
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 3
5 Podán' ,,Žádosti o ev'denci akce" a ,Žádost' o registrac' akce a o poskytnut' státn' f nančn'
podpory" na MZe k realizaci akce ,,Kanalizace Bílovice" a schvaluje realizaci výstavby
kanalizace na základě již schválené smlouvy a dodatku Č.1 k této smlouvě.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
6. Rozpočtové opatření č. 1./2020
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
7. Uzavřeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene č.: PV-1030054172/001 pro
umístěni stavby ,,Lutotín, přípojka nn, Minář" na pozemku parc.č. 598/1, v katastrálním území
Lutotín se společnosti E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
IČO 28085400, za částku 1.100,-KČ
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
8. Uzavřeni smlouvy o technologickém dohledu a údržbě nad kanalizaci Bňovice-Lutotin č.
SMLP-2020-82-0000 se společnosti AQUA-ŠTYL spol. s r. o. U cihelny 438/6, 796 07,
Držovice, lČ: 16367758, za částku 19.000,-KČ bez DPH
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

ll. Zastupitelstvo obce BÍ|ovice-Lutotín bere na vědomi:
1. Plněni usneseni Č.6/2019
2. Zprávu o činnosti
3. Informaci o přezkoumáni hospodařeni obce v roce 2019
4. Informaci o zrušeni autobusové linky do nákupního střediska Albert v prostějově a návrh
KIDSOK na změnu jÍzdniho řádu, při které by došlo k průjezdu jedné autobusové linky našimi
obcemi.
5 Žádost Mateřské školy Bílovice Lutot'n o přemístění hern"ch prvků

Ill. Zastupitelstvo obce Búovice-Lutotin pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku l. bod Č.3, Č.7, Č.8 tohoto usnesení
K bodu 14)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:05 hodin.

Zapsal: Martin Smutný
,.,
Ověřili: Eva Oščáda|ová...,.,....k"l l
'"e'

,nek .....f

l) jn
Martin Smutný
místostarosta obce
Vyveseno
dne: 14.2.2020
..
Sňato dne'

'l

Obec
Bílovice - Lutotín

lngrMiroslav Hochvald
starosta obce

okres Prostě jov
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