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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 dílo č. 841/NCAE/014/142/2016 se společností STRABAG a.s. Na Bělidle 
198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za částku 459.800-Kč..       

      Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  
4. Přijetí dotace ve výši 100.000,-Kč od poskytovatele Olomouckého kraje a uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Výsledek výběrového řízení  a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na dodávky, 
zadané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se společností 
Továrna hasící techniky THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička. Předmětem smlouvy je 
závazek zhotovitele k provedení dodávky týkajících se projektu „Nákup dopravního automobilu pro 
JSDHO Bílovice-Lutotín“, a to v souladu se zadávací dokumentací za cenu 1.130.000,-Kč včetně 
DPH.  

            Pro 6/ proti 1/ zdržel se 0 (proti Jaroslav Babiánek)   
6. Uzavření smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem, obecně prospěšná společnost 

IČ: 01707060, Lidická 718/77, 60200 Brno  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0   

7. Přijetí dotace ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 
energie pro rok 2016 – program EFEKT, přidělené číslo dotace 122D142006203, alokovaná 
částka 1.472.267,-Kč. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Výběr zhotovitele na akci „Místa pasivního odpočinku v obci Bílovice-Lutotín“ a uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci těchto míst se společností GERLICH ODRY s.r.o. Ke Koupališti 370/15, 742 35, 
Odry, IČ: 258 39 209, DIČ: CZ25839209. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

9. Rozpočtové opatření č.III/2016 dle návrhu starosty  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Uzavření smlouvy o dílo na projekt „Územní zeleň v obci Bílovice-Lutotín“ se společností Arvita P 
spol. s r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, IČ 60706708, DIČ CZ 60706708 za cenu 120.000,- 
včetně DPH. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0    

11. Vybudování parkovacího stání na pozemku 269/3 u domu č.p. 138 z penetračního makadamu. 
Veškeré náklady související s vybudováním tohoto stání uhradí žadatelé na vlastní náklady. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Podání žádosti Olomouckému kraji o převod komunikace č. III/36634, parcelní číslo 406 a 
parcelní číslo 564, katastrální území Lutotín, na obec Bílovice-Lutotín za předpokladu, že převod 
bude bezúplatný a proběhne ve lhůtě, která bude umožňovat podání žádosti o dotaci na stavbu 
kanalizace v letošním roce. 
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 1 (Jaroslav Navrátil) 
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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.8, č.10 
2. Starostu obce objednáním projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení, vypsáním 

výběrového řízení na realizaci tohoto projektu. 
3. Starostu obce podáním žádosti Olomouckému kraji o převod komunikace č. 36634 
4. Starostu obce zajištěním znaleckého posudku na dům č.p. 51 v Lutotíně a zajištěním návrhu kupní 

smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí, která by prodej formou postupných splátek řešila. 
 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č.3/2016. 
2. Zprávu o činnosti. 
3. Zprávu o kontrole FV 

 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 

 

 

 
Ověřili:   Jaroslav Navrátil……………………………………… 
 
               Vladimír Stančík…………………………………… 
 

 

 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 
Vyvěšeno dne:     2.9.2016 
 
Sňato dne: ……………………………… 
 

 


