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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. Hospodaření v rozpočtovém provizoriu v roce 2017 s možností měsíčního čerpání dvou dvanáctin 
ročního rozpočtu r. 2016, a to až do doby schválení rozpočtu na rok 2017. 

            Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  
4. Rozpočtové opatření č.VII/2016 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

5. Plán inventur za rok 2016, složení inventarizační a likvidační komise                                                 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

6. Předloženou kalkulaci na svoz a likvidaci komunálního odpadu v obci za rok 2016. Na základě 
předložené kalkulace schvaluje výši místního poplatku pro rok 2017 za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 
300,-Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce, nebo 300,-Kč za objekt k bydlení, v němž 
není nikdo hlášen k trvalému pobytu. 
Dále schvaluje místní poplatek za psa ve výši 50,-Kč a 50,-Kč za každého dalšího psa 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č.p. 51 v Lutotíně. 
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 1 (Martin Smutný) 

8. Žádosti občanů o prominutí poplatků na rok 2016. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v obci. 
7/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kostelecko. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0    

10. Rozpočet Vodovodu Pomoraví, svazku obcí dle předloženého návrhu                                             
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

11. Uzavření pojistné smlouvy za částku 10.850,-Kč s pojišťovnou D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka 
pro ČR, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03450872. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor kadeřnictví na Žudru v Bílovicích. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

13. Uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidla Mercedes Sprinter. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

14. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany z programu obnova válečných hrobů. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

15. Poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,-Kč na činnost klubu stolního tenisu Bílovice. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

16. Poskytnutí příspěvku ZŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve výši 18.200,-Kč. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 

 
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.9, č.11, č.13, č.15 
2. Starostu obce zveřejněním záměrů dle článku I. bod č.7, č.12 
3. Starostu obce podáním žádosti o dotaci dle článku I. bod č.14 
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III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č.6/2016. 
2. Zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce 

3. Výsledek dílčí kontroly hospodaření 
 

 

 

 

 
Ověřili:   Jaroslav Navrátil.……………………………………… 
 

 
               Vladimír Stančík.…………………………………… 
 

 

 

 

 
Martin Smutný                                                                                               Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                                         starosta obce 
 

 

 
Vyvěšeno dne: 1.1.2017 
Sňato dne: ……………………………… 
 


