
   Usnesení č.1/2021 
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 2. února 2021  

od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p.79 
 

                                                                                                                                                     

 

Usnesení: 

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
1. Program zasedání 

 Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Evu Oščádalovou   

a Pavla Synka 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Uzavření smlouvy o spolupráci na umístění a realizaci stavby a finanční a majetkově-právní 
vypořádání akce „Vybudování zálivů u autobusových zastávek na komunikaci II/366 – Lutotín“ s 
Městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Uzavření nájemní smlouvy na provozování telekomunikačního zařízení se společností Infos 
LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku 3000,-Kč 
ročně                                                                                                                                                 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 50.000,-Kč na provoz prodejny 
smíšeného zboží v Bílovicích s Monikou Dostálovou, Bílovice 136, Bílovice-Lutotín, 798 41, 
Kostelec na Hané 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Odpuštění 3. měsíčních plateb nájemného v obecních prostorech z důvodu současného 
nouzového stavu  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Plán financování a obnovy kanalizace v majetku obce Bílovice-Lutotín v období 2021-2030     
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2021 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Směrnici č.1/2021, kterou se stanovuje poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance 
obce Bílovice-Lutotín a podmínky nároku na stravenkový paušál 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč pro 2 klienty Domova pro seniory Kostelec na 
Hané, kteří pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.                                                  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Pořízení obecního znaku, vlajky a uzavření smlouvy o dílo na vytvoření 4 návrhů znaku a 4 
návrhů vlajky pro obec za účelem zpracování žádosti o udělení znaku a vlajky obci s Ing. 
Milanem Daňkem, Dlouhá 1029/18, 370 11 České Budějovice za částku 12.000,-Kč 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č.7/2020 
2. Zprávu o činnosti 
3. Informaci o přezkoumání hospodaření obce v roce 2020 
4. Chybně označenou položku (8124) v rozpočtu obce na rok 2021, která bude v rozpočtu opravena 

a do výkazu FIN 2-12 M v roce 2021 bude úvěr do rozpočtu přenesen se správně označenou 
položkou (8123) 

5. Řešení stížností občanů na volně pobíhající psy u cyklostezky z Lutotína da Kostelce na Hané  
6. Informaci starosty obce o změně legislativy ohledně nakládání s odpady a projednání návrhu 

nové obecně závazná vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce, na některém následujícím zasedání zastupitelstva obce v tomto roce 
 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
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1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.10, č.11 tohoto 

usnesení 

2. RNDr. Pavla Ptáčka Ph.D. spoluprací s heraldikem při pořízení návrhů na znak a vlajku obce 

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín revokuje: 
1. Usnesení bod č.5 z usnesení č.6/2020 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
Ověřili: Eva Oščádalová…………………………… 
 

           Pavel Synek ………………………………. 

 

 
        Martin Smutný                                                                                                         Ing. Miroslav Hochvald 
         místostarosta obce                                                                                                                                                               starosta obce 

 

 
Vyvěšeno dne: 11.2.2021  
Sňato dne: ……………………………… 


