
STAROSTA OBCE BÍLOVICE – LUTOTÍN svolává 

Datum vyvěšení :  03. 07. 2019                                         Datum sejmutí:    …………………………………. 

podle § 93 odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 3/2019, 

které se bude konat ve čtvrtek 11. 7. 2019 v 18:00 hod. 

v zasedací místnosti Žudru č.p. 35 v Bílovicích 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 2/2019  

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce 

6. Projednání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Kanalizaci – Lutotín 

7. Projednání „Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu“ na stavbě 

kanalizace v Lutotíně 

8. Projednání smlouvy o spolupráci při nákupu energií 

9. Projednání přijetí dotace z Ol. kraje na „Opravu střechy obecního úřadu v Bílovicích“ a 

projednání „Smlouvy o poskytnutí dotace“ 

10. Projednání přijetí dotace z Ol. kraje na „Výměnu oken a dveří na budově žudru “ a 

projednání „Smlouvy o poskytnutí dotace“ na obnovu kulturní památky 

11. Projednání přijetí dotace z Ol. kraje na „Pořízení vybavení pro JSDH v Lutotíně“ a 

projednání „Smlouvy o poskytnutí dotace“ 

12. Projednání výsledku VŘ na „Zlepšení nakládání s odpady v obci Bílovice-Lutotín“  

13. Projednání vstupu obce do spolku „Odpady Olomouckého kraje“ 

14. Projednání uzavření smlouvy na realizační projekt na „Územní studii sídelní zeleně obce 

Bílovice – Lutotín a seznámení s USSZ 

15. Projednání příkazní smlouvy na podání žádosti na MMR - Brownfield  

16. Projednání smlouvy s Ol. krajem – Péče o PP na Hůrkách 

17. Projednání nabídek na odkup pozemků dle zveřejněných záměrů 

18. Projednání výsledku VŘ na „Oprava střechy budovy OÚ Bílovice č.p. 39“  

19. Projednání návrhů smluv na výkon TDI 

20. Informace k projektu „Předcházení vzniku biologických a textilních odpadů v Mikroreg. Kostelecko“ 

21. Projednání žádosti o příspěvek do sbírky na nové zvony pro kostel v Kostelci n/H 

22. Seznámení s rozp. opatřením č.2/2019 a projednání rozp. opatření č. 3/2019 

23. Informace ke stavbě „Bílovice, kabel NN“ přesunu vedení NN do země 

24. Informace o zpracování studie na autobusové zastávky nad Lutotínem 

25. Informace o přípravě jízdních řádů na r. 2019/2020, Informace k problematice GDPR 

26. Diskuse 

27. Usnesení 

28. Závěr                                                                                 Ing. Miroslav Hochvald                                                               

                                                                     starosta obce Bílovice - Lutotín 


