
   Usnesení č.1/2023 
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 22. února 2023 

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 pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu paní Kateřinu Luňákovou a pana 
Pavla Synka 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Zveřejnění záměru na prodej pozemků parcelní číslo 631 trvalý travní porost a číslo 632 
lesní pozemek v KÚ Lutotín, 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 

4. Výběr dodavatele dopravního automobilu a uzavření kupní smlouvy se společností NH CAR 
s.r.o. Chodecká 2341/2, 169 00, Praha, IČ: 25114719 za částku 937 668,- Kč včetně DPH 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 550.000,-Kč od SDH Blovice 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

6. Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 79 v Lutotíně Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 
za cenu 10.000,-Kč měsíčně  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Vložení finančních prostředků obce ve výši 5.000.000,-Kč na termínovaný vklad u Komerční 
banky, a.s. na 6 měsíců a uzavření smlouvy o termínovaném vkladu 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 
1065, 1054, 1064/2, 1044, 1026, 1037, 1036, 1035, v KÚ Bílovice, Bílovice-Lutotín, zapsáno 
na LV č.1, vedeno u katastrálního úřadu pro Ol. kraj, katastrální pracoviště Prostějov se 
společností INFOS LEAS, spol. s r.o. Barákova 5, Prostějov, 791 01, IČ: 49977831 za 
částku 5,-Kč/ metr uložené chráničky.  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky PHM se společností Autocentrum Přehnal, 
s.r.o. Kostelecká 4606, 79601 Prostějov lč: 04827058 

Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 
10. Nový ceník pronájmů obecních prostor. Nové ceny se netýkají již zarezervovaných 

pronájmů  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
11. Uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 1.1.2012 na prostory pěstitelské pálenice 

v Bílovicích se sdružením Jílek – Valenta, Lešany 131, 798 42, IČ:66195209 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
12. Poskytnutí finančního daru pro pekárnu Paula, s.r.o. Lipník nad Bečvou, na částečnou 

úhradu nákladů na provoz v roce 2023 ve výši 10.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na 
tento finanční dar 

Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
13. 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 (Martin Smutný) 
14. Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro Muzeum kočárů, z.ú. Náměstí svobody  

377, 798 58, Čechy pod Kosířem a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.     
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
15. 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  
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16. Podání individuální žádosti o poskytnutí  dotace na Olomoucký kraj na akci “Autobusové 
zálivy v místě stávajících zastávek u napojení obce Bílovice na silnici III/37752”. Pověřuje 
starostu obce k podání žádosti o dotaci a deklaruje závazek ponechání majetku pořízeného 
z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce a souhlasí s realizací akce na níž je 
dotace požadována. 

     Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
17. Uzavření rámcové kupní smlouvy se společností JANČA & EMAS group s.r.o. Průběžná 

2265/84, 100 00, Praha, IČ:25907069 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

18. Umístění malé fotovoltaické elektrárny na střechu budovy prodejny smíšeného zboží 
v Bílovicích  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

19. Rozpočtové opatření č.2/2023 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č.7/2022 
2. Zprávu o činnosti  
3. Rozpočtové opatření č.1/2023 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.11, 
č.12, č.13, č.14, č.15, č.16 a č. 17  tohoto usnesení 

2. Starostu obce zveřejněním záměru uvedeném v článku I. bod č.3 tohoto usnesení 

 

Zapsal: Martin Smutný 
 

Ověřili: Kateřina Luňáková ………………… 
 
            Pavel Synek.  ………………………… 
 

Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 
Vyvěšeno dne: 3.3.2023 
Sňato dne: ……………… 


