
Usnesení č.6/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 24.listopadu 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 Petra Krupu

a Josefa Měchuru
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

3. Prodej pozemků a uzavření kupních smluv na prodej těchto pozemků:
1) parcelní číslo 184/4, orná půda o výměře 759 m2 –

 za částku 1.700.000,-Kč
2) parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759 m2 – kupující 

, za částku
1.600.000,-Kč

3) parcelní číslo 184/13, orná půda o výměře 758 m2 – kupující 
1, za částku 1.700.000,-Kč

4) parcelní číslo 184/14, zahrada o výměře 27 m2 – kupující
, za částku 70.650,-Kč

5) parcelní číslo 184/15, zahrada o výměře 27 m2 – kupující n
, za částku 105.000,-Kč

Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín,
v katastrálním území Lutotín, zapsáno na listu vlastnictví č.1, vedeno u katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového

hospodářství
Pro 6/ proti 3/ zdržel se 0 (Proti Martin Smutný, Eva Oščádalová, Pavel Synek)

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Infos LEAS,
s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku ve výši 30,- Kč v
intravilánu obce a 5,- Kč v extravilánu obce za 1 metr uložené chráničky.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PR-014330070671/001-ADS pro umístění
stavby „Bílovice, kabel NN“ na pozemcích parc. č. 1039, 1043, 1055, 1064/2, 1091/1, 1092,
1146, 1164/1, 1230, 131, 14, 190/1, 204, 259/1, 260/1, 261, 263, 264, 265, 69/1, 887/2, 889,
894/1 v katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s.  Lidická 1873/36, Černá Pole, 602
00 Brno IČ 280 85 400, za částku 120.000,-Kč
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

8. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

9. Uzavření dohody o narovnání s poškozenými , a to na částku ve výši
5.000.000,-Kč
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

10. Ukončení dohody o pracovní činnosti k 30.11.2021 a uzavření dohody o provedení práce s paní
Evou Oščádalovu, Bílovice č.p.51, 798 41, Bílovice-Lutotín
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

11. Rozpočtové opatření č.12/2021
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

12. Poskytnutí finančního daru ve výši 12.000,-Kč pro KaRaBíLek, z.s. a uzavření darovací smlouvy
na tento finanční dar s KaRaBíLek, zapsaný spolek, Lutotín č.p. PSČ 798 41, IČ: 05008051
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Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
13. Poskytnutí finančního daru pro klub stolního tenisu Bílovice ve výši 5.000,-Kč a uzavření

darovací smlouvy na tento finanční dar.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

14. Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací v obci Bílovice - Lutotín“ z
podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A, Podpora
obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1. Plnění usnesení č.5/2021
2. Informace o stížnostech na volně pobíhající psy v Bílovicích
3. Zprávu o činnosti
4. Výsledek elektronické aukce na prodej pozemků v Lutotíně
5. Informaci o cenách energií na rok 2022
6. Informaci rozpočtovém opatření č. 11/2021

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.12, č.13

tohoto usnesení
2. Aby v jednotlivých konkrétních případech uděloval souhlas se zatížením jakéhokoliv z pozemků:

parcelní číslo 184/4, orná půda o výměře 759 m2, pro výstavbu rodinného domu,
parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759m2, pro výstavbu rodinného domu,
parcelní číslo 184/13, orná půda o výměře 758m2, pro výstavbu rodinného domu,
parcelní číslo 184/14, zahrada o výměře 27m2, pro výstavbu garáže,
parcelní číslo 184/15, zahrada o výměře 27m2, pro výstavbu garáže,
a to zejména zástavním právem, zákazem zcizení, a to za účelem zajištění financování koupě
výše uvedeného pozemku a financování výstavby rodinného domu či garáže prostřednictvím
úvěru.

3. Starostu obce podáním žádosti  uvedené v článku I. bod č.14  tohoto usnesení

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Petr Krupa.……………………………

Josef Měchura, DiS ……………………………….

Martin Smutný                                                                                                         Ing. Miroslav Hochvald
místostarosta obce                                                                                                                                                               starosta obce

Vyvěšeno dne: 4.12.2021
Sňato dne: ………………………………


