I

Usnesení č.I/2oL7

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne24.ledna 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79

l.ZastupiteIstvo obce Bílovice_Lutotín schvaluje:
1.

Program zasedání

Pro 5/ proti 0/ zdrželse 0
Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava BabÍánka
a pana Petra Krupu
Pro 6/ proti 0i zdržel se 0
3. PodáníŽádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova
ol' kraje V roce 2017 v dotačnímtitulu ,,Podpora budování a obnovy iňfrastrukturý obce,, na
projekt: 'oRekonstrukce budovy obecního úřadu v Bílovicích''.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
4' Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouv.ě budoucí o zřízení sluŽebnosti s olomouckým
krajem, Jeremenkova 40a,779 11, olomouc, lČ: 60609460, zastoupený Správou silnic
olomouckého kraje' příspěvkovou organizací lČ: 70960399 DlČ: czzoÓoo'sg9 se sídlem:
olomouc, Lipenská 120, PSČ 77211,
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
5. Prodej nemovitosti čp' 5] (objekt k bydlení) v Lutotíně, stojícíhona pozemku parcelní číslo77, 78
o celkové výměře-145 m2, nacházejícího se v katastrálním územíLuiotín, rterý je zapsán na listu
vlastnictví č. 1 u KatastrálnÍho úřadu v Prostějově, manŽelům paníVěře Martiňčikovétrvale
býem
v Lutotíně č.p. 51 a panu Milanu Martinčíkoviovi, trvale bytem v Lutotíně č.p. 51 a uzavření kupní
smlouvy na tuto nemovitost za cenu 185.1B9,-Kč a úhradu ostatních nákladů souvisejících
s převodem a zápisem do katastru nemovitostí (úhrada kupní ceny proběhne formou měsíčních
splátek)
Pro 5l proti 0/ zdržel se 1 (zdrŽelse Martin Smutný)
6. Uzavření smlouvy o' xájmu nebytových prostor kadeřnictví v budově ,,Žuonu" v Bílovicích č.p' 35
o ploše 19m2 s paníZanetou Dostálovou, Husova 330, Kostelec na Hané,7gB 41' za cenu 1"ooo,Kč měsíčně+ náklady na energie
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
7. Uzavření příkaznísmlouvy na zpracováníŽádosti o finančnípodporu z operaČního programu
Životní prostředí na projekt ,,obnova krajinných struktur v obci Bílovice-Lutotín oĚnova alejí
na k.ú. Bílovice" se společností KLAS|K * stavební společnost s'r.o. Za m|ýnem 5g5t44,750 02:
Přerov, lČ:26827905 za částku 87 '12O,-Kc včetně DPH
Pro 6/ proti 0/ zdrŽel se 0
8. Výsledek výběrového řízení a uzavření kupnísmlouvy na realizaci veřejné zakázky na dodávky,
zadané postupem mimo reŽim zákona č. 13712006 Sb., o ve.řejných zakázkách se společností
TLAMKA s.r.o. Na Chmelnici 2409152, Boskovice, 680 o1 , lČ:O2413752. Předmětem smlouvy je
závazek prodávajíeího k provedení dodávky týkajícíchse projektu ,,Pořízení tesní techniky
-'
malotraktor pro obec Bílovice-Lutotíno', a to v souladu se zadávací dokumentacíza cenú
499. 1 00'-Kč včetně DPH'
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
9. Uzavřenípříkazní smlouvy na organizacizadávacího řízenív rámciŽádostí naMZe a MMR s paní
Milanou Štěpánkovou, SvětIá 54, Velké opatovice 679 63, lČ:40408809za částku 1B.15o,- včetně
DPH
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavřeníkupnísmlouvy na nákup kartáče SZP1600 - Bohemia s panem Zdeňkem Dvořákem,
Sumavská 2962135,400 11, Ústí nad Labem za částku 35'oo0,- včetně DPH
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
11'Uzavření kupnísmlouvy na nákup sypače se společnostíGartensta plus, s'r'o. Nepovolená ']320,
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107 00' Praha 10 lČ: 26689472 za částku 12.ooo,- včetně DPH
Pro 6i prot| 0/ zdrŽel se 0
12' Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č' 1o3oo27155/001 se
společnostíE.oN Distribuce a.s' F'A. Gerstnera2151t637049, Českégudějoui.",
rČ]-zaoas+oo
za částku 5.600,-Kč
Pro 6/ proti 0/ zdržeI se 0
l

1.

l.Zastu

itelstvo o bce

B

ílovice_Lutotín revo kuje

:

Bod č.5 z usnesenÍ č 612016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. listopad
u 2016

lIl.
1"

p

Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:

Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku l. bod č.4, č.5, č.6, č.7, č.B, č.9,
Č.1o, č.11,

č"12
2.

Starostu obce podáním ŽádostÍ uvedených v článku l. bod č.3 a v článku lV. bod č.3

lV' Zastupitelstvo obce Bílovice_Lutotínbere na vědomí:
1.

Plnění usnesení č'7 12016.

2. Zprávu o činnosti.
3. Nabídky společnosti ATEL|ER Fontes s.r'o.
4. PodáníŽádostí o dotaci na Ministerstvo zemědělství-v programech.
,,PotÍpora pro

vytvoření nebo
obnovu míst pasivn-ího odpočinku", V programu ''Udržbá a obnova vyznarnnycrr
zernědělských dominant jedinečnéhocharakteru a hasičských zbrJ;nic'' u í progr"'u
"Udržba a oprava polních cest''

Zapsal: Martin Smutný
ověřili: Jaroslav Babiánek.
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Vyvěšeno dne: 25"| '2017
Sňato dne:
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