
Usnesení č.L/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného

dne 26.ledna 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále budow Žudru v Bílovicích č.p.35

l. Zastupitelstvo obce Bílovice_Lutotín schvaluje:

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

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka
a Bc. Miroslava Říčaře
Pro 8/ proti 0/ zdrže! se 0

3. Podánížádosti o poskytnutídotace zrozpočtu olomouckého kraje z dotačního programu památkové
péče v ol. kraji V roce 2016 v dotačním titulu ,,obnova kulturních památek" na opravu kaple svaté
Anny v Lutotíně.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0

4. PodáníŽádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu olomouckého kraje z dotačního programu obnovy
venkova ol. kraje V roce 2016 v dotačním titulu ,,Podpora budování a obnovy infrastruktury obce"
na projekt: "Rekonstrukce místního rozhlasu v obci Bílovice_Lutotín'''
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0

5' Zveřejněnízáměru na úpravu výše nájemného za pronájem nebytových prostor pohostinství
v obecním domě v Lutotíně č.p' 79 na částku 500'-Kč měsíčně a odpuštěnítohoto nájemného
v měsících leden, únor a březen roku 2016'
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0

6. Zrleřejnění záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě rra pronájem prodejny v Bílovicích. Na
základě tohoto dodatku se nájemné bude odečítat z prostředků ve výši 98.000,_Kč, které nájemkyně
investuje do oprav budovy' Přesná výše nákladů na opravu bude nájemkyní doloŽena doklady za
provedené opravy'
Fro 8/ proti 0/ zdržel se 0

7. Podání připomínky k,,Návrhu změny č.3 Územního plánu Kostelce na Hané". Připomínka se týká
umístění trasy potrubí splaškové kanalizace z místní části Lutotín v KÚ Kostelec na Hané a jeho
napojení na stokovou síť na ulici Přemyslovka. Stavba se dotýká šesti pozemků, které jsou ve
vlastnictví Města Kostelec na Hané.
Pro 8/ proti 0/ zdrŽel se 0

8. Na základě Žádosti manŽelů Věry a Jaroslava Babiánkových zveřejněnízáměru na prodej části
pozemku parc. č. 69/1 v KU Bílovice, kteý je ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín. Na oddělení ěásti
pozemku bude vypracován geometrický plán. Na cenu pozemku bude zpracován znalecký posudek,
ktený objedná obec a cena tohoto posudku bude doúčtována ke konečné prodejní ceně pozemku'
8/ proti 0/ zdrŽel se 0

9. Na zák|adě cenové nabidky č. 001/2016loD ze dne 5.'l .2016 uzavření příkazní smlouvy na zajiŠtění
kompletního dotačního managementu pro akci ,,Veřejné osvětlení v Bílovicích_Lutotíně" se
splolečností AsA AXPERT a.s. Lešetínská 626/24, ostrava 719 oo lČo 27791891 za cenu 60.500,-
Kč včetně DPH
Pro 8/ proti 0/ zdÉel se 0

10. Uzavřenísmlouvy o pronájmu reklamní plochy na autobusové zastávce v Lutotíně se společností
V okno s.r.o. Skaštice 149 KroměříŽ, tČo: zsszl266 za částku 2'0o0,-Kč ročně.
Pro 8/ proti 0/ zdÉel se 0
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Usnesení č.L/2016
ze zaseilání zastupitelstva obce Bílovice_Lutotín konaného
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dne26. :00 hodin ve

!l. Zastupitelstvo obce Bílovice_Lutotín pověřuje:

Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku l. bod č.9, č'1o
Starostu obce podáním Žádostí uvedených v článku l. bod č'3, č.4
Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku l. bod č.5, č.6, č.8

lll. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:

1. SloŽeníslibu zastupitele panem Jaroslavem Navrátilem
2. Plnění usnesení č'912015'
3. Zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce
4. Výsledek inventur majetku obce k 31'12.2015
5. Prodej vozidla Renault
6. Návrh starosty nezabývat se podnětem pana Petra Soldána

'1
ověřili: Jaroslav Babiánek. ','..rl.|

Bc. Miroslav Říčař

Martin Smutný
rnístostarosta obce
l,) |
t,,/ ),vr.uu{tv

V'yvěšeno dne: 28.1.2016

Sňato dne: .

ialt,.' i

ffi li*i'ifi::' ': .r.ti't;''iírt l lng. Mircslav Hochvald
starosta-ový>/'
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