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. 7/2015,
které se bude konat ve čtvrtek 15. 10. 2015 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně

Program:
1. Zahájení
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.6/2015
Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
Schválení přijetí dotace na „Hřiště v přírodním stylu MŠ“
Projednání a schválení smlouvy na umístění rozvaděče pro ČTI a.s. (Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti) (Rozvaděč optiky pro O2 u MŠ)
8. Projednání nabídky odkupu nemovitosti č.p. 12 v Lutotíně (býv. obchod)
9. Informace o svozu objemného a nebezpečného odpadu
10. Informace o realizaci projektu „ Svážíme bioodpad z Obce Bílovice – Lutotín, schválení
smluv o zapůjčení kompostérů a bionádob občanům
11. Projednání nabídek podaných na základě záměru obce na pronájem pozemku
p.č. 205 (Žudr) v KÚ Bílovice
12. Projednání žádosti na zpevnění komunikace na parc. č. 1039 kolem příkopu
„Svudnice“, projednání záměru na směnu-odkoupení a prodej pozemku mezi obcí a
vlastníkem parc.č. 308/19 a 69/1
13. Projednání žádosti na odkoupení části pozemku 69/1 a vyhlášení záměru na oddělení
a odprodej pozemku
14. Žádost Vodovodu Pomoraví na odprodej pozemku pod vodárnou.
15. Projednání a schválení rozpočtových opatření
16. Projednání a schválení smlouvy „O zřízení Věcného břemene pro E.ON“ – (přípojka k
parc. č. 184 č.p. 138)
17. Projednání a schválení smlouvy „O zřízení Věcného břemene pro E.ON“ k parcele č.
259/1 – (přípojka k parc. č. 322/1)
18. Seznámení se záměry stavebníků, souhlas obce s napojením na komunikace a inž.
sítě a oplocení pozemků.
19. Informace o kontrole Úřadu práce u obce jako příjemce veřejné finanční podpory
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20. Seznámení se studií a projednání záměru na zpracování PD na „Komunitní dům pro
seniory“
21. Informace o zpracovávání „Plánu rozvoje obce“, seznámení s dotazníkovým šetřením,
návrh členů do „Programovacího výboru“
22. Seznámení se záměrem na pořízení projektové dokumentace na realizaci cyklostezky
23. Seznámení s projektem Olomouckého kraje na spolek obcí „Odpady Olomouckého
kraje“ a projednání záměru o přistoupení do spolku, seznámení se stanovami spolku
24. Informace o čerpání rozpočtu obce k 30. 9. 2015
25. Projednání záměru rekonstrukce VO, informace o přípravě PD na opravu kapličky v
Lutotíně
26. Seznámení se žádostí MŠ na vybudování šatny a přemístění lehárny
27. Usnesení o zachování výše poplatku za odpady a psy pro rok 2016
28. Informace o žádosti obce na prodloužení smluv s ÚP na pracovníky na VPP
29. Diskuse
30. Usnesení
31. Závěr

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovice - Lutotín
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