
l Usnesení Č.3/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného

dne 11. července 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35

I.Zastupitelstvo obce Bi|ovice-LutotÍn schvaluje:

1. Program zasedání
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Vladimíra Stančíka
a Pavla Synka
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

3. Uzavřeni dodatku Č.2 ke smlouvě o dílo se sdružením dodavatelů ,,Společnost VHS-ČAK
Bílovice Lutotín", VÁHOSTAV - SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 31356648, ČAK CZ s.r.o., Havličkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, lČ:
25515608
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

4. Uzavřeni dohody o provedeni záchranného archeologického výzkumu s Ústavem
archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova 1321/30, 614 00
Brno, lČ:48511005
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

5. Uzavřeni smlouvy o spolupráci s Obci Blatnička, lČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71, za
částku 1.000,-KČ
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

6. přijeti dotace ve výši 500.000,-KČ od OL kraje na ,,Opravu střechy obecního úřadu
v Bilovicich" a uzavřeni smlouvy o poskytnuti dotace Č. 2019/02444/OSR/DSM s
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, lČ: 60609460.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

7. přijeti dotace ve výši 200.000,-KČ od Olomouckého kraje na ,,Vyzdívku verandy, doplněni
oken, dveří, opravu vrat, opravy a doplněni omítek a obnovu fasády včetně nátěru na žudru
v BilovicIch" a uzavřeni smlouvy o poskytnuti dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, lČ: 60609460
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

8. přijeti dotace ve výši 20.000,-KČ od OL kraje na vybaveni jednotky sboru dobrovolných hasičů
Lutotín na pořizení motorové pily a uzavřeni smlouvy o poskytnuti dotace s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

9. výsledek výběrového řízeni na akci ,,Nakládáni s odpady obce Bilovice-Lutotin" a
uzavřeni kupní smlouvy na dodávky 'jeřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společnosti JRK česká republika s.r.o.,
Bolzanova 1615/1, 110 00, Praha 1, lČ: 24853640. Předmětem smlouvy je závazek
zhotovitele k provedeni dodávky týkající se projektu ,,Nakládáni s odpady obce Bílovice-
Lutotín", a to v souladu se zadávací dokumentací za cenu 647.713,-KČ včetně DPH.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

10. Uzavřeni smlouvy o dílo na zpracováni Územní studie sidelni zeleně obce Bilovice-Lutotin se
společnosti Arvita P, spol. s.r.o., Příčná 1541, 765 02, Otrokovice, lČ: 60706708 za částku
33.275,-KČ včetně DPH a schvaluje podáni žádosti na pořízeni územní studie na Magistrát
města Prostějova.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

11. Uzavřeni příkazní smlouvy na podáni žádosti o podporu z MMR se společnosti BON Finance,
s.r.o. 28. října 68/165, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory, lČ:29454760 za částku 84.700,-KČ
včetně DPH
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

12. Prodej pozemků:
> Část parcely číslo 69/1 v K.Ú. Bílovice, která bude oddělena geometrickým plánem

číslo 281-3916/2016. Jedná se o část pozemku o výměře 78m2 a uzavřeni kupní
smlouvy s manžely J

za částku 19.500,-KČ.

Stránka l z 3

l



\

Usnesení Č.3/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného

dne 11. Července 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35
> Dále prodej pozemku parcelní čÍslo 891/3 ostatní plocha o výměře 588m', parcela

číslo 319/13 zastavěná plocha o výměře 56m2, parcela číslo 891/4 ostatní plocha o
výměře 50m2, parcela číslo 891/5 trvalý travní porost o výměře 389m' a uzavřeni
kupní smlouvy na prodej těchto pozemků se společnosti ROLS Lešany, spol. s r.o.
Lešany č.p. 173, 798 42 za částku 108.300,-KČ.

> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 69/10, který vznikne oddělením ze stávající
parcely geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 35m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku
s za částku 8.750,-KČ.

> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 69/9, který vznikne oddělením ze stávající
parcely geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 44m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku
s za částku 11.000,-KČ.

> Dále prodej pozemku: parcelní čÍslo 260/5, který vznikne oddělenIm ze stávajÍcÍ
parcely geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 50m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku
s manžely
za částku 12.500,-KČ.

> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 260/6, který vznikne oddělením ze stávajici
parcely geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 49m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku
s za částku
12.250,-KČ.

> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 214/3, zastavěná plocha, o výměře 5m' a
uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s

za částku 1.250,-KČ.
> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 56, zahrada, o výměře 73m' a uzavřeni kupní

smlouvy na prodej tohoto pozemku s manžely ,
za částku 3.650,-KČ.

> Dále pozemky parcelní číslo 300/1 o výměře 1191m', orná půda a parcelní číslo
1047, orná půda o výměře 210m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej těchto
pozemků s za částku
70.050,-KČ.

> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 914, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
115m' a uzavření kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s J ,

za částku 5.750,-KČ.
Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce Bilovice-Lutotin, v katastrálním
území Bílovice, zapsáno na LV Č.1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
katastrálni pracoviště prostějov.
Všichni kupujici uhradí náklady na vypracování geometrického plánu, znaleckého posudku,
smlouvy a správni poplatky souvÍsejÍcÍ s převodem pozemku.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

13. výsledek výběrového řízeni na akci ,,Oprava střechy budovy OÚ Bílovice č.p.39" a
uzavřeni smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, s Jiřím Boháčem, Ptení č.p. 168, 798 43.
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni dodávek a souvisejicich stavebních
prací týkajících se projektu ,,Oprava střechy budovy OÚ Bílovice č.p.39" a to v souladu s
projektovou dokumentaci za cenu 2.686.229,-KČ včetně DPH.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

14. Uzavřeni příkazních smluv na zajištěni technického dozoru investora na akci ,,Oprava
střechy obecního úřadu v Bilovicich č.p. 39" za cenu 12.600,-KČ a na akci ,,výměna oken
a dveří na budově č.p. 35 v Bäovicich" za cenu 9.600,-KČ s

, lČ: 48464775.
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Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

15. Finanční dar ve výši 10.000,-KČ pro ŘImskokatolickou farnost Kostelec na Hané na pořizenI
zvonů kostel sv. Jakuba a uzavřeni darovací smlouvy na tento dar.
Pro 7/ proti 1/ zdržel se O (Proti Miroslav Řičař)

16. Rozpočtové opatřeni čjIl./2019
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

II. Zastupitelstvo obce Bäovice-Lutotin bere na vědomi:

1. Plněni usneseni č. 2/2019
2. Zprávu o činnosti
3. Informaci o projektu ,,Mikroregion Kostelecko - předcházeni vzniku odpadů"
4. Rozpočtové opatření č.ll/2019
5. Pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené

působnosti obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně
osobních údajů) - gdpr.

Ill. Zastupitelstvo obce BÍ|ovice-Lutotin pověřuje:

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku l. bod Č.3, Č.4 ,Č.5, Č.6, Č.7, Č.8, Č.9, Č.10,
Č.11, Č.12, Č.13, Č.14, Č.15 tohoto usnesení

Zapsal: Martin Smutný C ,t' ,É!'-

Ověřili: Vladimir Stančík
Pavel Synek -S^ -"

ObecÉÝ l Bílovice - Lutotín
okres Prostějo" ,ý"

Martin Smutný Íng. iroslav Hochvald
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno dne: 21.7.2019

Sňato dne'
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