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Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 

 
1. Program zasedání 

 Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Pavla Ptáčka a Miroslava Říčaře 

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0         
3. Schvaluje výběr dodavatele travní sekačky a její nákup od společnosti Daniš Davaztechnik 

s.r.o Přerov III-Lověšice, Hulínská 265/30, 680 01, IČ: 28644875 za částku 229.779,- Kč 
včetně DPH  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor v Obecních budovách č.p.65 a č.p.79 
v Lutotíně. 
Pro 7/ proti 1 (Martin Smutný) / zdržel se 1 (Pavel Ptáček) 

5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PR-014330072535/001-ADS pro umístění 
stavby „B.Mlýn, Mokřiny, kab. smyčka, Továrek“ na pozemku parc. č. 1453 v katastrálním 
území Bílovice se společností EG.D, a.s.  Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO: 280 
85 400, za částku 1.000,-Kč 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

6. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 
předpisů, kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 
300.000, - Kč na jednotlivou položku, v případě dotací a dalších příjmů, financování a přesunu 
mezi jednotlivými položkami výdajů neomezeně. Zastupitelstvo obce dále stanovuje v souladu 
s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 
kalendářního roku v plném rozsahu, a to k provedení potřebného rozpočtového opatření v 
období od posledního zasedání zastupitelstva obce v daném kalendářním roce do 31. 12. 
daného kalendářního roku. Toto zmocnění se poprvé použije pro kalendářní rok 2022. 
Rozpočtová opatření prováděná starostou obce budou na nejbližším zasedání zastupitelstva 
obce předložena zastupitelstvu na vědomí.    
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Rozpočtové opatření č.10/2022 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Stavbu nového betonového plotu u obecního úřadu v Bílovicích za částku 102.000,-Kč + DPH 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

9. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku  
40.915,-Kč + DPH  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

10. Poskytnutí finančního daru pro družstvo stolního tenisu Bílovice ve výši 6.000,-Kč a uzavření 
darovací smlouvy na tento finanční dar 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  
 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č.5/2022  
2. Zprávu o činnosti 
3. Informaci o předběžné kalkulaci stočného pro rok 2023 
4. Žádost Lesů ČR  
5. Žádost společnosti Paula o příspěvek na dopravu 
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    III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
 

1. Starostu obce podpisem smlouvy uvedené v článku I. bod č.5, č.9, č.10, č.11 tohoto usnesení 

2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.4 tohoto usnesení 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
Ověřili: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. …………………………… 
 
            Bc. Miroslav Říčař………………………………… 
 

 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 
Vyvěšeno dne: 8.12.2022 
 
Sňato dne: ……………………………… 
 
 
 


