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I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
            Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Navrátila 

a pana Vladimíra Stančíka 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0        

3. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s dárcem: OLOMOUCKÝ KRAJ, Olomouc, 
Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11, IČ: 60609460,  DIČ: CZ60609460 na převod pozemků 
parc. č. 406 ostatní plocha o výměře 3.653 m2 a pozemku parc. č. 564 ostatní plocha o výměře 
2.908 m2, oba v katastrálním území Lutotín, obec Bílovice - Lutotín, zapsaných v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, na listu 
vlastnictví č. 281 pro katastrální území Lutotín.         
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Uzavření smlouvy o poskytování a využívání územně analytických podkladů správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Prostějov se Statutárním městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 
130/14, 796 01 Prostějov, I.Č.: 00288659 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření smlouvy o dílo a o poskytnutí služeb na zpracování a umístění projektů aplikace GObec 
na serveru se společností GPlus s.r.o. se sídlem Pardubice - Rosice, 533 51, Gen. Svobody 116,        
IČ: 45537691, DIČ:CZ 45537691 za částku 52.030,-Kč včetně DPH v rámci projektu “Zlepšení 
výkonu státní správy a samosprávy malých obcí Mikroreg. Kostelecko”. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

6. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb na úvodní zaškolení a vytvoření metodiky pro řízení 
projektu, nastavení účtování pro ekonomické oddělení a nastavení tištěné dokumentace projektu, 
metodické vedení projektu s Mgr. Vlastimilou Drdlovou, Nad Skálou 846,783 53 Velká Bystřice, IČ: 
623 47 616 za částku 70.000,-Kč v rámci projektu “Zlepšení výkonu státní správy a samosprávy 
malých obcí Mikroreg. Kostelecko” 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0   

7. U zavření smlouvy o dodávce softwaru celkem 6 instalací informačních systémů dle specifikace se 
společností ARETSAM IKS, s.r.o. Skopalíkova 448/69, 779 00 Olomouc, IČ: 05595304 za částku 
435.600,-Kč včetně DPH v rámci projektu “Zlepšení výkonu státní správy a samosprávy malých 
obcí Mikroreg. Kostelecko” 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Poskytnutí finančního daru pro ZŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve výši 18.200,-Kč a 
uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

9. Uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy – základní školy 
s Městem Kostelec na Hané, Jakubské náměstí č.138, IČ:00288373 
7/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu 
základní školy  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0    

11. Účetní závěrku MŠ za rok 2016 a převod zůstatku ve výši 2.234,55 Kč do fondu rezerv MŠ na rok 
2017 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2017 
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Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
13. Rozpočtový výhled obce Bílovice-Lutotín na roky 2018-2021 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
14. Rozpočtový výhled MŠ Bílovice na roky 2018-2020 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
15. Uzavření smlouvy o dílo č.004/2017 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 

(DUR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci „Kanalizace Bílovice“ se společností 
STAVING Engineering s.r.o, Bylinková 365/14, Olomouc – Nemilany, 783 01,  
IČ: 25334107, DIČ: 25334107 za částku 477.950,-Kč včetně DPH 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

16. Uzavření darovací smlouvy s panen Františkem Dvořákem, Bílovice č.p.42 , na bezúplatný převod 
části pozemku parc.č. 302/1, na geometrickém plánu označeném jako „b“ ostatní komunikace o 
výměře 13m2, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV č.182, vedeno u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

17. Uzavření darovací smlouvy s panen Petrem Kolínským, Bílovice č.p.42 , na bezúplatný převod 
části pozemku parc.č. 302/4, na geometrickém plánu označeném jako „a“ ostatní komunikace o 
výměře 37m2, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV č.515, vedeno u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

18. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č. 258/5 o výměře 52m2 v KÚ Lutotín na základě 
žádosti manželů Svačinových  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

19. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.134/2 o výměře 21m2 v KÚ Lutotín na základě 
žádosti Ing. Jiřího Měchury. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

20. Uzavření smlouvy o koupi nemovitosti - budovy č.p.24 v Lutotíně na pozemku p. č. 118 včetně 
pozemku p. č. 118, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště 
Prostějov, Bílovice-Lutotín, k.ú. Lutotín na listu vlastnictví č.272 od vlastníka nemovitosti pana 
Pavla Blahy, Rynk 135, 798 41, Kostelec na Hané za cenu 60.000,-Kč.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

21. Uzavření smlouvy o partnerství se spolkem KaRaBíLek, z.s. Lutotín č.p. 65, Bílovice-Lutotín,  
IČ: 05008051 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

22. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330041777/001 pro umístění stavby 
„Lutotín, přípojka NN, Toman“ na pozemku parc.č.374 v katastrálním území Lutotín se společností 
E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 
500,-Kč. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

23. U uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 1030027165/001 pro umístění stavby „DS NN 
Faltýnková“ na pozemcích parc.č.690, 745, 694 v katastrálním území Lutotín se společností E.ON 
Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 8.100,-
Kč. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

 

II. 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, č.16, č.17, 
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č.20, č.21, č.22, č.23 tohoto usnesení 
2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.18, č.19 tohoto usnesení 
3. Starostu obce objednáním znaleckých posudků k pozemkům uvedeným článku I. bod č.18, b. č.19,  

b.č. 20 tohoto usnesení 
 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení č.4/2016. 
2. Zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce 
3. Provedení výsadby na obecním lesním pozemku parc. č. 1280 

4. Žádosti Vodovodu Pomoraví, svazek obcí 
5. Sjednání pojištění pro pracovníky veřejné služby 

 

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín revokuje: 
 

1. Usnesení o poskytnutí příspěvku pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s. které bylo schváleno na zasedání 
zastupitelstva  č.7/2016 bodem č.16 dne 22.prosince 2016 

2. Bod č.12 z usnesení 1/2017 konaného dne 24. ledna 2017  

V. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín ukládá: 

 
1. Starostovi obce podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí, dle smlouvy schválené v článku I. bod č.20 tohoto usnesení 

 

 

 

 
Ověřili:   Jaroslav Navrátil.……………………………………… 
 

 
               Vladimír Stančík.…………………………………… 
 

 

 
Martin Smutný                                                                                               Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                                         starosta obce 
 

 
Vyvěšeno dne: 2.4.2017 
Sňato dne: ……………………………… 
 


