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

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

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

3. 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 7/ proti 0/ zdržel se 1 

4. Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro 1. klienta Domova pro seniory Kostelec na 
Hané, který pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.     
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření smlouvy o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se 
společností ECOBAT s.r.o. Praha 6, Soborská 1302/8, psč 160 OO, IČ: 26725967 a to bezúplatně 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Uzavření smlouvy na připojištění osob přepravovaných ve vozidlech s pojišťovnou 
KOOPERATIAVA a.s. a aktualizaci pojistných částek za obecní objekty  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759m2 v KÚ 
Lutotín v elektronické dražbě. Pozemek je ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, zapsáno na LV č.1, 
vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Kalkulaci cen stočného pro rok 2022 ve výši 41,67,- Kč/m3 bez DPH (45,84 Kč/m3 vč. DPH). 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Uzavření rámcové smlouvy č.74506/2022 se společností Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10, 
108 00 Praha 10, IČO: 48589837. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene při realizaci vodohospodářské stavby s názvem 
„Kanalizace Lutotín“ s městem Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 138, 798 41, Kostelec na 
Hané za částku 10.565,-Kč 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Rozpočtové opatření č.14/2021 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

12. Rozpočtové opatření č.2/2022 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

13. Že zastupitelstvo obce nemá námitek k udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu na 
parcelách č. 184/4, 184/11 a 184/13 v K.Ú. Lutotín, a to zejména s valbovými střechami. Dotčené 
parcely jsou vzdáleny minimálně 50 metrů od současného zastavěného území a nedojde 
k narušení současného vzhledu lokality. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

14. plán činnosti kontrolního a finančního výboru obce 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č.7/2021 
2. Zprávu o činnosti 
3. Informaci o hlášení o produkci a nakládáním s odpady naší obce za rok 2021 a informaci o projektu 

„Systém sběru odpadů Mikroregionu Kostelecko  
4. Informaci o rozpočtovém opatření č. 1./2022  
5. Informaci o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení místa hospodářky obce 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 



   Usnesení č.1/2022 
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

dne 16. března 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79 
 

Strana 2 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.6, č.9, č.10 tohoto 

usnesení 

2. Starostu obce zveřejněním záměru uvedeného v článku I. bod č.7 tohoto usnesení 

 
 
 
 
Zapsal: Martin Smutný 
 
  
 
Ověřili: Josef Měchura, Dis………………………….. 
 

            Pavel Synek ……………………… 

 

 

 

 
        Martin Smutný                                                                                                         Ing. Miroslav Hochvald 
         místostarosta obce                                                                                                                                                               starosta obce 

 

 
Vyvěšeno dne: 25.3.2022  
Sňato dne: ……………………………… 


