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I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
 Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Vladimíra Stančíka  
a Josefa Měchuru 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Rozpočet Mateřské školy Bílovice-Lutotín, p.o. na rok 2020 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín na roky 2021 až 2024 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za psa  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Plán inventur za rok 2019, složení inventarizační a likvidační komise  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se sdružením dodavatelů „Společnost VHS-ČAK 
Bílovice Lutotín“, VÁHOSTAV – SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 31356648, ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČ: 
25515608 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

9. Uzavření dohody o provozování se společností FIEDLER AMS s.r.o. Lipová 1789/9, 370 05, 
České Budějovice, IČ: 03155501. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

10. Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.9001638950 na pozemku parc.č. 5232, 
v katastrálním území Kostelec na Hané se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 10.000,-Kč  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Koupi části pozemku parcelní číslo 1064 v katastrálním území Bílovice od Povodí Moravy, 
s.p.za částku 83.750,-Kč  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

12. Uzavření smlouvy o spolupráci na umístění a realizaci stavby a finanční a majetkově-právní 
vypořádání akce „Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín“ s Městem Kostelec na Hané, 
Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

13. Uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
kanalizací s Městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

14. Uzavření smlouvy o výpůjčce na projekt Komunitní centra v Regionu Haná s Regionem Haná, 
z.s. nám. T.G.Masaryka 99, 783 44, Náměšť na Hané  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

15. Uzavření smlouvy na pronájem reklamní plochy se společností SATJAM s.r.o. Michalská 
1032/21, 710 00, Ostrava, IČ: 64088324 za částku 1.000,-Kč ročně  
Pro 8/ proti 1/ zdržel se 0  

16. Poskytnutí finančního dar ve výši 50.000,-Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Bílovice  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

17. Převod částky 7.416,-Kč z fondu investic do fondu rezerv MŠ. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

18. Uzavření příkazní smlouvy č.23/MZu na zpracování 5. monitorovacích zpráv na projekt 
„Komunitní centrum Bílovice“ se společností BM asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, 
Olomouc, IČ: 26796350 za částku 30.250,-Kč včetně DPH. 
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Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
19. Následnou úpravu nájemních smluv uzavřených s plátci „Daně z přidané hodnoty“ (DPH) tak, 

že k celkové výši nájmu bude připočtena DPH. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

20. Rozpočtové opatření č.VII./2019  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

21. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření v následujícím rozsahu: 
do výše  200.000 Kč  na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve 
financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu  
Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen 
v případech: 

a) přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž 
by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování, 

b) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných 
rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání dotace),  

c) zapojení příjmů, 
d) zapojení nespecifikované rezervy (pol. 5901, 6901) 
e) zapojení položky 8115 do rozpočtu obce, 
f) zapojení čerpání schválených úvěrů a půjček na položkách 8123 a 8113 do 

rozpočtu obce, 
g) zapojení splátek a mimořádných splátek úvěrů a půjček na položkách 8124 a 

8114 do rozpočtu obce 
Zastupitelstvo obce dále stanovuje kompetenci starosty obce k provedení rozpočtového 
opatření v plném rozsahu, a to k provedení potřebného rozpočtového opatření v období od 
posledního zasedání zastupitelstva obce v daném kalendářním roce do 31. 12. daného 
kalendářního roku. Toto zmocnění se poprvé použije pro kalendářní rok 2019. 
Rozpočtová opatření prováděná starostou obce budou na nejbližším zasedání 
zastupitelstva obce předložena zastupitelstvu na vědomí se stručným odůvodněním 
(odůvodnění lze na zasedání podat ústně).  

Pro 8/ proti 1/ zdržel se 0  
22. Podání žádostí o poskytnutí dotace z prostředků Olomouckého kraje, a to:  

08_01_1 Obnova kulturních památek,  
10_01_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020,  
14_02_1_Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup 
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020,  
02_1_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce,  
Dále podáním žádosti na MMR v roce 2020 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a 
rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

23. Rozpočtový výhled pro roky 2021-2024 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

24. Rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2020  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

25. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na „Kanalizaci Bílovice – část „B“ se sdružením 
dodavatelů „Společnost VHS-ČAK Bílovice Lutotín“, VÁHOSTAV – SK a.s., Priemyselná 6, 
821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31356648, ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 
767 01 Kroměříž, IČ: 25515608 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

26. Uzavření příkazní smlouvy na autorský dozor a na technický dozor investora při stavbě 
kanalizace v Bílovicích se společností STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, 
Olomouc, IČ: 25334107 za částku 574.500,-Kč včetně DPH 
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Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
27. Uzavření příkazní smlouvy na poradenství na akci „KANALIZACE BÍLOVICE“ s Ing. Lenkou 

Štajnerovou, Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 87045958 za částku  
145.200,-Kč včetně DPH 
Pro 8/ proti 1/ zdržel se 0  

28. Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků ze dne 29.8.2012 se 
společností ROLS Lešany, s.r.o. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

29. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zajištění svozu a zneškodnění směsného komunálního 
odpadu se společností FCC Prostějov s.r.o. Průmyslová 1b. 796 01, Prostějov, IČ:26224178 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

30. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP na „Revitalizaci 
zeleně v intravilánu obce Bílovice – Lutotín“ s Ing. Martinou Kleperlíkovou, Travinářská 1174, 
756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:07988699 za částku 30.000,-Kč 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

31. Poskytnutí finančního daru pro klub stolního tenisu Bílovice ve výši 5.000,-Kč  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

32. Poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-Kč pro Muzejní vlastivědnou společnost v Brně, z.s. 
Solniční ulice 240/12, Brno, 602 00. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

33. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o nočním klidu  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č. 5/2019 
2. Zprávu o činnosti 
3. Žádost společnosti Paula s.r.o. 
4. Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce 
5. Informaci o rozpočtovém opatření č. VI./2019 

 

    III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.8, č.9, č.10, č.12, č.13, č.14, č.15, 

č.16, č.18, č.19, č.25, č.26, č.27, č.28, č.29, č.30, č.31, č.32 tohoto usnesení 

2. Starostu obce podáním žádostí o dotace uvedených v článku I. bod č. 22 tohoto usnesení 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
Ověřili: Vladimír Stančík ……………………………. 
 
            Josef Měchura …………………………………… 
 

 

……………………………………………                                        ………...………………………… 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 
 
Vyvěšeno dne: 27.12.2019 
 
Sňato dne: ……………………………… 


