
   Usnesení č.2/2021 

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 14. dubna 2021  
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p.79 

 

                                                                                                                                                     

 

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

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu RNDr. Pavla Ptáčka, Ph.D. a 
pana Josefa Měchuru, Dis.  

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  
3. Bez výhrad závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín za rok 2020 a účetní závěrku obce za rok 
2020 a převod výsledku hospodaření 

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Účetní závěrku MŠ za rok 2020 a převod výsledku hospodaření 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na kanalizaci v Bílovicích se sdružením dodavatelů 
„Společnost VHS-ČAK Bílovice Lutotín“, VÁHOSTAV – SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 31356648, ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČ: 
25515608  

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Uzavření smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování a dodatku č.1 
k ní se společností Zásilkovna s.r.o. Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00, Praha, IČ:928408306 na 
prostor o velikosti 0,68m2 na parcele 887/2 v K.Ú. Bílovice a to bezplatně. 

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Uzavření trojdohody o prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v obci Lutotín a 
následném převodu vlastnického práva s Vodovodem Pomoraví, svazek obcí a vlastníky pozemků 
v k.ú. Lutotín – 1) parc. č. č. 605/1, 

 2) parc.č.605/2  3) 

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD na opravu komunikací v Bílovicích č.001/2021 
se společností STAVING engineering services s.r.o, Bylinková 306/14, Olomouc, 783 01, IČ: 
03935442 za částku 245.000,-Kč 

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Uzavření smlouvy na provedení deratizace se společností Deratizace4D, s.r.o. 
Heyrovského 607/5, PSČ 635 00, Brno, IČ:05472512 

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Podání žádosti o dotaci na Státní Fond Životního Prostředí na Projektovou přípravu - 
obnova ekostability funkcí vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů v obci Bílovice Lutotín 
z dotačního titulu 4.2.E - Projektová příprava pro projekty zaměřené na revitalizace a renaturace 
vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci 
přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. 

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  
11. Rozpočtové opatření č.3/2021 

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  
12. Odpuštění 2. měsíčních plateb nájemného v obecních prostorách z důvodu současného 
stavu  

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  
13. Uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků:  
a. parcelní číslo 4704/2, orná půda o výměře 17m2 v k. ú. Kostelec na Hané, Kostelec na 
Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, list 
vlastnictví č.1033 s  za 
částku 850,-Kč 
b. parcelní číslo 4705/2, orná půda o výměře 19m2 v k. ú. Kostelec na Hané, Kostelec na 
Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, list 
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vlastnictví č.589 s 
 za částku 950,-Kč 

c. parcelní číslo 4706/2, orná půda o výměře 124m2 v k. ú. Kostelec na Hané, Kostelec na 
Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, list 
vlastnictví č.1053 s  za 
částku 6200,-Kč 

Náklady na pořízení geometrického plánu a poplatky související s převodem vlastnictví 
pozemků bude hradit kupující 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č.1/2021 
2. Zprávu o činnosti včetně informace o zastavitelnosti parcel označených „Z2“ v Územním 

plánu obce 
3. Informace o postupu při výběru znaku obce anketou 
4. Informaci o přezkoumání hospodaření obce v roce 2020 
5. Rozpočtové opatření č.2/2021 
6. Informace o postupu při prodeji stavebních pozemků v Lutotíně za garážemi  

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.13 
tohoto usnesení 

2. Starostu obce podáním žádosti o dotaci uvedené v článku I. bod č.10 tohoto usnesení 
 

Zapsal: Martin Smutný 

 

Ověřili: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. ………………… 

 

            Josef Měchura, DiS.  ………………………… 

 

Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 

místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

Vyvěšeno dne: 23.4.2021 

 

Sňato dne: ……………… 


