Usnesení č.5/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 9.září 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 8/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele Martina Smutného, ověřovatele zápisu Evu Oščádalovou a Pavla Synka
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
3. Výsledek výběrového řízení na akci „Dětská hřiště Bílovice - Lutotín“ a uzavření smlouvy o dílo
na realizaci veřejné zakázky na dodávky a stavební práce, zadané postupem mimo režim zákona
č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností HRAS – zařízení hřišť s.r.o.
Zemědělská 145/6, 736 01, Havířov- Dolní Datyně, IČ: 47666331. Předmětem smlouvy je
závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu
„Dětská hřiště Bílovice - Lutotín“, a to v souladu se zadávací dokumentací za cenu 732.851,Kč včetně DPH
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
4. Uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci přípravy projektu „Cyklistické komunikace
Romže“ s Městem Konice jako s investorem a obcemi: Stražisko, Přemyslovice, Ptení, Zdětín,
Hluchov, Městem Kostelec na Hané, Městem Prostějov a společnostmi: Bělecký mlýn, s.r.o.
Javořic, a.s. Agropodnik les Přemyslovice, a.s. a Mikroregionem Konicko a Mikroregionem
Kostelecko
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
5. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.841/NCVC/127/2020 k akci „Cyklostezka Kostelec na
Hané - Lutotín“, se společností STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744
Dodatkem se zvyšuje celková cena za dílo na částku 8.377.561,99-Kč včetně DPH
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
6. Uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků:
a) parcelní číslo 4704/2, orná půda o výměře 17m2 v k. ú. Kostelec na Hané, Kostelec na
Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov, list vlastnictví č.1033 s manžely
,
PSČ 798 41, Bílovice-Lutotín, za částku 850,-Kč
b) parcelní číslo 4705/2, orná půda o výměře 19m2 v k. ú. Kostelec na Hané, Kostelec na
Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov, list vlastnictví č.589 s panem
PSČ
796 04, Prostějov a paní
PSČ 798 41, BíloviceLutotín, za částku 950,-Kč
c) parcelní číslo 4706/2, orná půda o výměře 124m2 v k. ú. Kostelec na Hané, Kostelec na
Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov, list vlastnictví č.1053 s paní
, PSČ 798 41,
Bílovice-Lutotín, za částku 6200,-Kč
Náklady na pořízení geometrického plánu a poplatky související s převodem vlastnictví pozemků
bude hradit kupující
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
7. 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 30,-Kč/metr
uložené chráničky v intravilánu obce a 5,-Kč/metr uložené chráničky v extravilánu obce
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
8. Rozpočtové opatření č.8./2020
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
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II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:

Plnění usnesení č.4/2020
Zprávu o činnosti
Rozpočtové opatření č.7/2020
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Usnesení č.5/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 9.září 2020
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p.79
4.

Zprávu o činnosti kontrolního výboru

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, tohoto usnesení

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Eva Oščádalová……………………………
Pavel Synek ……………………………….

Martin Smutný

místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 19.9.2020
Sňato dne: ………………………………
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