Usnesení č.3/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 22. dubna 2020
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p.79

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:
1. Program zasedání
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Evu Oščádalovou
a Josefa Měchuru
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
3. Výsledek výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací v Obci Bílovice-Lutotín“ a
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, zadané postupem mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova
2788/135, 767 01, Kroměříž, IČ: 25515608. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k
provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „Oprava místních
komunikací v Obci Bílovice-Lutotín“, a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 7.052
035,59 Kč včetně DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
4. Výsledek poptávkového řízení na akci „Stezky k Bílovskému hradu“ a uzavření smlouvy o dílo na
realizaci veřejné zakázky na stavební práce, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách, s panem Tomášem Zavadilem, Husova 1306, 763 61, Napajedla,
IČ: 08417741. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících
stavebních prací týkajících se projektu „Stezky k Bílovskému hradu“, a to v souladu s
projektovou dokumentací za cenu 244.900,-Kč. Zhotovitel není plátce DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
5. Výsledek poptávkového řízení na akci „Wifi4EU pro Bílovice-Lutotín“ a uzavření smlouvy o dílo
na realizaci veřejné zakázky na dodávky zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, se společností DOUBRAVA.NET, s.r.o. Náklo 178, 783 22, Náklo, IČ:
04911113. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek týkajících se
projektu „Wifi4EU pro Bílovice-Lutotín“, a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu
15.000,-EUR včetně DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
6. Výsledek výběrového řízení na akci „Bílovice – obnova VO“ a uzavření smlouvy o dílo na
realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách, se společností ELNERMONT,s.r.o. Černovír 368, 779 00, Olomouc,
IČ: 02231042. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících
stavebních prací týkajících se projektu „Bílovice – obnova VO“, a to v souladu s projektovou
dokumentací za cenu 1.633.815,51-Kč včetně DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
7. Uzavření smlouvy o dílo o poskytování služeb se společností GPlus s.r.o. 533 51, Pardubice Rosice, Gen. Svobody 116, IČO:45537691 za částku 900,-Kč bez DPH měsíčně.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
8. Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu prostor mikrojeslí v budově č.p. 65 v Lutotíně za částku
5.000,-Kč měsíčně s KaRaBíLek, zapsaný spolek, Lutotín č.p. PSČ 798 41, IČ: 05008051
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Infos LEAS,
s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku 270,-Kč/metr
uložené chráničky.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě kanalizace
v Bílovicích s Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce,
Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, IČ: 48511005
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
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11. Rozpočtové opatření č.III/2020
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
12. Přijetí dotací od Olomouckého kraje, a to:
➢ Z dotačního programu Olomouckého kraje 10_01 Podpora výstavby a oprav
cyklostezek 2020, na akci Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín ve výši
2.446.390,77-Kč
➢ Z dotačního programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého
kraje 2020“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“, na akci
„Lutotín – Oprava komunikace“ na opravu místní komunikace v obci Lutotín spočívající
v odstranění narušených živičných vrstev, úpravě podkladu, pokládce nových ložných a
obrusných vrstev, doplnění obrubníků a výměně kanalizačních vpustí ve výši
500.000,-Kč
➢ Z dotačního titulu Olomouckého kraje Dotace na pořízení, technické zhodnocení a
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
2020, na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílovice ve výši 15.000 Kč
➢ Z dotačního titulu Olomouckého kraje Dotace na pořízení, technické zhodnocení a
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
2020, na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Lutotín ve výši 17.500 Kč
➢ Z dotačního titulu Olomouckého kraje 08_01_1 Obnova kulturních památek, na opravy
Žudru v Bílovicích ve výši 200.000,-Kč
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
13. Odpuštění 3. měsíčních plateb nájemného v obecních prostorech z důvodu současného
nouzového stavu
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Plnění usnesení č.2/2020
Zprávu o činnosti
Návrh starosty zajistit nabídky na úvěr pro financování stavby kanalizace a opravu komunikací
Návrh vstoupit do jednání o koupi nemovitosti č.p. 63 v Bílovicích
5. Záměr společnosti Infos s.r.o. vybudovat v Lutotíně síť optického datového vedení

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.6,č.7, č.8, č.9, č.10,
tohoto usnesení
Zapsal: Martin Smutný
Ověřili: Eva Oščádalová……………………………
Josef Měchura, DiS ……………………………….

Martin Smutný
místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 2.5.2020
Sňato dne: ………………………………
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