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,
které se bude konat ve čtvrtek 20. 8. 2015 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti na 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.5/2015
Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
Informace o výběru dodavatele na realizaci projektu „Hřiště v přírodním stylu MŠ“,
schválení smlouvy s vybraným dodavatelem v rámci poskytnuté podpory OPŽP, výzva
č. 65 na „Hřiště v přírodním stylu u MŠ“
7. Schválení příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora na projektu
„Hřiště v přírodním stylu MŠ“
8. Informace o výběru dodavatele na realizaci projektu „ Svážíme bioodpad z Obce
Bílovice – Lutotín, schválení smlouvy s vítězným dodavatelem v rámci podpory OPŽP,
výzva č. 64 na svážení bioodpadu z obce.
9. Projednání nabídky podané na základě záměru obce na odprodej pozemku p.č. 18/2
v KÚ Lutotín
10. Projednání žádosti a vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 205 a 206 v KÚ
Bílovice
11. Projednání nabídky na nemovitost č.p. 12 na parc. č. 121 v Lutotín
12. Informace o získání dotace z MMR na opravu Křížů, uzavření smlouvy s dodavatelem
prací
13. Projednání nabídky f. FONTES na zpracování projektu v rámci Územního systému
ekologické stability
14. Projednání nabídky f. ASA expert na zpracování podkladů pro podání žádosti na
„Zateplení veřejných budov“ na budovu č.p. 65 v Lutotíně
15. Projednání záměru na zpracování PD na „Zateplení veřejných budov“ na budovu č.p.
35 v Bílovicích
16. Projednání záměru na zpracování PD na „Komunitní dům pro seniory“
17. Informace o zpracovávání „Plánu rozvoje obce“ , seznámení s návrhem dotazníku pro
dotazníkové šetření, návrh členů do „Programovacího výboru“

Datum vyvěšení : 12. 8. 2015

Datum sejmutí: ………………………………….

18. Seznámení se záměrem na pořízení Projektové dokumentace na realizaci cyklostezky
19. Seznámení s projektem Olomouckého kraje na spolek obcí „Odpady Olomouckého
kraje“
20. Schválení smlouvy s f. EON na přípojku k p.č. 184, č.p. 138
21. Seznámení s projektem „Sociálního podniku – technických služeb“
22. Projednání nabídky na zpracování projektu na povodňový plán a bezdrátový rozhlas
23. Diskuse
24. Usnesení
25. Závěr

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovice - Lutotín

Datum vyvěšení : 12. 8. 2015

Datum sejmutí: ………………………………….

