STAROSTA OBCE BÍLOVICE – LUTOTÍN
svolává
podle § 93 odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2/2020,
které se bude konat ve čtvrtek 12. 3. 2020 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti Žudru č.p. 35 v Bílovicích
Program:
1. Zahájení
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.1/2020
Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 a převod výsledku
hospodaření obce
7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019 obce Bílovice - Lutotín a MŠ
Bílovice a převod výsledku hospodaření MŠ
8. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro E.ON
Distribuce, a.s. na parcele 1043, 889 v k.ú. Bílovice
9. Projednání dodatku smlouvy o dílo č.2 na Kanalizaci v Bílovicích
10. Projednání výsledku poptávkového řízení na „Stezky k Bílovskému hradu“
11. Projednání prodeje části parcely 69/1 dle zveřejněného záměrů na prodej oddělené
části parcely v Bílovicích
12. Projednání žádosti školy JISTOTA o.p.s. Prostějov, o jednorázový finanční dar na žáky
z obce
13. Projednání žádosti Města Kostelec na Hané o finanční dar na obyvatele Domova pro
seniory z obce
14. Informace o uzavírce místní komunikace v Bílovicích a Lutotíně po dobu výstavby
kanalizace a opravy komunikací
15. Projednání nabídek na zpracování projektové dokumentace na opravu komunikací
16. Schválení vzorové „Smlouvy o odvádění odpadních vod“ a „Podmínek pro odvádění
odpadních vod“
17. Projednání dodatku č. 7 ke „Smlouvě o zajištění odvozu a zneškodnění směsného
komunálního odpadu“
18. Projednání návrhu smlouvy na organizaci VŘ na opravy komunikací v obci
19. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2020
20. Informace o termínu svozu nebezpečného a objemného odpadu v sobotu 25.4.2020
21. Diskuse
22. Usnesení
23. Závěr
Datum vyvěšení : 4. 3. 2020

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovice – Lutotín

