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. 4/2020,
které se bude konat ve čtvrtek 2. 7. 2020 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního domu č.p. 79 v Lutotíně
Program:
1. Zahájení
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.3/2020
Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
Projednání výsledku VŘ na projekt „Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín“
Projednání smlouvy s Olomouckým krajem o péči na přírodní památce Na hůrkách“
Projednání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace k projektu
opravy místních komunikací v Lutotíně – autobusové zastávky + oprava komunikace
9. Projednání Příkazní smlouvy na poradenství k projektu „Cyklostezka Kostelec na
Hané-Lutotín“
10. Projednání přijetí dotace z programu Olomouckého kraje „Fond na podporu výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území kraje“ na spolufinancování
výstavby kanalizace v Bílovicích a projednání smlouvy s Ol. krajem
11. Projednání smlouvy o spolupráci při nákupu energií
12. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro f. E-On distribuce na parcelách
1087 a 1230 v k.ú. Bílovice
13. Projednání žádosti o přijetí návrhu usnesení pro realizaci strategie Regionu Haná v letech 2021 – 2027
14. Projednání nabídky f. BM asistent – na zpracování projektu Bílovice bezpečnost dopravy III přes MAS Region Haná
15. Projednání nabídky na výkon TDI na akci opravy č.p. 35 v Bílovicích
16. Projednání nabídky na výkon TDI a BOZP na akci Cyklostezka Kostelec n/H – Lutotín
17. Projednání záměru odkoupení pozemků pro autobusové zastávky
18. Projednání žádostí občanů ke kanalizaci a stočnému a příkopám
19. Seznámení s rozp. opatřením č.4/2020 a projednání rozp. opatření č. 5/2020
20. Diskuse
21. Usnesení
22. Závěr

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovice - Lutotín

Datum vyvěšení : 24. 6. 2020

Datum sejmutí: ………………………………….

