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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 Evu Oščádalovou   

a Pavla Synka 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Výsledek výběrového řízení na akci „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY LUTOTÍN“ a 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, zadané postupem 
mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností STRABAG a.s. 
Kačírkova 982/4 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele 
k provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „ZVÝŠENÍ 
BEZPEČNOSTI DOPRAVY LUTOTÍN“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 
2.547.623,84-Kč včetně DPH.                                                                                                                                  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Výsledek výběrového řízení na akci „Revitalizace zeleně v intravilánu obce Bílovice - 
Lutotín“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, s Pavlem Miserovským, Bratří 
Sousedíků 1092, 760 01 Zlín, IČ: 45676241. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k 
provedení dodávek a souvisejících prací týkajících se projektu „Revitalizace zeleně 
v intravilánu obce Bílovice - Lutotín“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 
970.310,35-Kč včetně DPH.          

  Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
5. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na projekt „Obnova eko 

stability funkcí vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů obcí Bílovice – Lutotín“ se 
společností AQUADROP, s.r.o. Sazovice 9, 763 01 Mysločovice, IČ: 07419023 za částku 
502.150, -Kč včetně DPH 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Uzavření smlouvy o poskytování služeb s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 16.450,-Kč. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 184/4, 184/11, 184/13, 184/14, 184/15 
v katastrálním území Lutotín  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 606 v katastrálním území Lutotín  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce s Kooperativa 
pojišťovna a.s. Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8, IČ:47116617 za částku 4.750,-Kč ročně  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Zveřejnění záměru o výpůjčce prostor pro uskladnění vybavení s SDH Bílovice a Spolkem 
Klub přátel Lihoměrky  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Umístění přenosného dopravního značení na komunikaci v Lutotíně 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
kanalizací s Městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č. 3/2021 
2. Zprávu o činnosti 
3. Informaci o žádosti na zpracování cenových nabídek na profinancování investičních akcí 

obce úvěrem 



   Usnesení č. 4/2021 
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

dne 18.8.2021 v 18:00 hod. v prostorách komunitního centra v Bílovicích na hřišti č.p. 145 

 

                                                                                                                                                     

4. Informace o změně využití území pro účel "Rozšíření obnovy krajinných struktur"  
5. Informace o výsledku ankety pro výběr obecního znaku a vlajky 
6. Rozpočtové opatření č.7/2021 
7. Rozpočtové opatření č.8/2021 

 
III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.6, č.9, č.13 tohoto 

usnesení 

2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.7, č.8, č.11 tohoto 

usnesení 

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín neschvaluje: 
1. Umístění předvolebních reklam na veřejné osvětlení v naší obci  

Pro 0/ proti 7/ zdržel se 0 

 

 

Zapsal: Martin Smutný 
 

 

Ověřili: Eva Oščádalová. ………………… 
 
            Pavel Synek  ………………………… 
 

 

Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 27.8.2021 
 
Sňato dne: ……………… 


