
Usnesení č.1/2018 
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného 

dne 26. února 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79 
 

 
I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 

1. Program zasedání 
 Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka  
a Petra Krupu 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0         

3. Poskytnutí finančního daru ve výši 9.400,-Kč na obyvatele Domova pro seniory Kostelec na 
Hané, který pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Výsledek výběrového řízení na akci „Nakládání s odpady obce Bílovice-Lutotín“ a uzavření 
kupní smlouvy na dodávky veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, se společností SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42, Šenov 
u Nového Jičína, IČ: 29446619. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení 
dodávky týkající se projektu „Nakládání s odpady obce Bílovice-Lutotín“, a to v souladu se 
zadávací dokumentací za cenu 933.781,-Kč včetně DPH. 

Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
5. Koupi pozemku p.č. 23/2 - zahrada, zapsán na LV č. 146 pro k.ú. Bílovice, obec Bílovice – 

Lutotín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov a 
uzavření smlouvy o koupi této nemovitosti za cenu 186.340,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát 
šest tisíc tři sta čtyřicet korun českých) s vlastníky: Jana Mašková, Božkovská 2, Všešímy, 251 
64 Kunice, Jakub Říha, Na Balkáně 2108/110, Žižkov, 130 00 Praha 3 a Mgr. Iva Říhová, Na 
Balkáně 2108/110, Žižkov, 130 00 Praha 3. Poplatky související s převodem nemovitosti bude 
hradit kupující. 

Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
6. Prodej pozemku parc. č. 246/1 v k.ú. Bílovice a uzavření kupní smlouvy č. 2/2018 s manžely 

Pavlínou a Miroslavem Jenáčkovými, Moravská ulice č.p. 23, 796 01, Prostějov na prodej 
pozemku pozemku p.č. 246/1 – zahrada, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV č. 
1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov za částku 400.000,-Kč 
(slovy čtyři sta tisíc korun) Kupující uhradí náklady na vypracování smlouvy a správní poplatky 
související s převodem pozemku. 

Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0  
7. Poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve 

výši 16.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Poskytnutí finančního daru pro klub stolního tenisu Bílovice ve výši 5.000,-Kč a uzavření 
darovací smlouvy na tento finanční dar  

Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0    
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330047518/001 pro umístění stavby 

„Lutotín, úprava DS, OÚ“ na pozemcích parc.č. 169/1, 171/1, 259/1, v katastrálním území 
Lutotín se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
IČO 28085400, za částku 5.000,-Kč 

Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
10. Zařadit výměnu a doplnění sloupu VO na parcele č. 229/3 a 243/2 v K.Ú. Bílovice do projektu 

rekonstrukce kabelového vedení v obci. Obec bude požadovat zřízení věcného břemene na 
umístění těchto sloupů 

Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
11. Že zastupitelstvo Bílovice-Lutotín projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na 

odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech 
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obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín 
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce 
a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové 
nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o 
odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké 
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského 
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení 
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce 
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.  

Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
12. Vybudování zálivu na autobusové zastávce v Bílovicích a podání žádosti na Povodí Moravy, 

s.p. o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1064, K.Ú. Bílovice (Svodnice) 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

13. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 63 o výměře 760m2, zahrada, k.ú. Bílovice, 
Bílovice-Lutotín, zapsaného na LV č. 1, vedeného u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
katastrální pracoviště Prostějov. 

Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
14. Návrh starosty poskytovat finanční příspěvky na činnost pouze spolkům působícím v naší obci 

Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
 

I.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,  
2. Starostu obce zveřejněním záměru uvedeného v článku I. bod č.13 
3. Starostu obce jednáním se SSOK ohledně rekonstrukce komunikace č. III/37752 

 
III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení č.8/2017. 
2. Zprávu o činnosti. 
3. Návrh starosty projednat vložení rozvodné vodovodní sítě v Bílovicích do svazku obcí 

Vodovod Pomoraví 
4. Situaci okolo psa  z č.p. 67 v Bílovicích 
5. Informaci o inventarizaci za rok 2017 
6. Požadavky vedení MŠ Bílovice-Lutotín 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
Ověřili: Jaroslav Babiánek ………………………… 
 
            Petr Krupa …………………………………… 
 
 
……………………………………………                                        ………...………………………… 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 
 
Vyvěšeno dne: 8.3.2018 
Sňato dne: ……………………………… 
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