Usnesení č.5/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. června 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79

I.

Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:

1. Program zasedání
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka
a pana Vladimíra Stančíka
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
3. Uzavření smlouvy se společností TENDRA spol. s r.o. Legionářů 72/12 Mělník IČO 01820265 na
organizaci zadávacího řízení a dotační management po dobu 5 let u projektu: Svážíme bioodpad
z obce Bílovice-Lutotín, pořízení kompostérů. Dále udělení plné moci společnosti TENDRA spol.
s r.o. Legionářů 72/12 Mělník IČO 01820265 k zastupování obce v rámci zadávacího řízení.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
4. Uzavření příkazní smlouvy o kompletní realizaci zadávacího řízení na stavební práce v režimu
zadávacího řízení zakázky malého rozsahu dle § 12 ZVZ a v souladu s metodikou poskytovatele
dotace, název veřejné zakázky „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Bílovice“ se společností
BON FINANCE s.r.o. 28. října 68/165, Ostrava -Mariánské Hory 709 00.
Uzavřením smlouvy se uděluje plná moc společnosti BON FINANCE s.r.o.28. října 68/165,
Ostrava -Mariánské Hory 709 00 k zastupování obce v rámci zadávacího řízení
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
5. Žádost manželů Měchurových o odkoupení pozemku parcelní číslo 18/2 o výměře 187m2 v
katastrálním území Lutotín, který je ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín a schvaluje vyhlášení
záměru na prodej tohoto pozemku. Na cenu pozemku bude zpracován znalecký posudek, který
objedná obec a cena tohoto posudku bude doúčtována ke konečné prodejní ceně pozemku.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
6. Uzavření smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem, obecně prospěšná
společnost IČ: 01707060, Lidická 718/77, 60200 Brno.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
7. II. rozpočtové opatření v roce 2015
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
8. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a)zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v
následujícím rozsahu: do výše 200.000,- Kč. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může
starosta obce samostatně provádět jen v případech : a) rozpočtového zapojení účelově
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj
na zajištění chodu obce, nebo jde o úhradu v rámci dotačním titulem podpořené akce, dále v
případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů
a další nutné výdaje , kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
9. Souhlas s umístěním sídel spolků v nemovitostech ve vlastnictví obce, o který požádaly SDH
Bílovice a SDH Lutotín.
SDH Bílovice na adrese Bílovice č.p. 39
SDH Lutotín na adrese Lutotín č.p. 65
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
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10. Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 79 v Lutotíně o ploše 49,5m2
s panem Františkem Valou, Bílovice č.p. 137, 79841 Kostelec na Hané.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.6, č.10

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1. Plnění usnesení č.4/2015.
2. Zprávu o činnosti.
3. Objednání znaleckého posudku na cenu pozemku parcelní číslo 18/2 o výměře 187 m2 v
katastrálním území Lutotín.
4. Čerpání rozpočtu ke dni 30.5.2015.
5. Závazek projednat na příštím zasedání zastupitelstva obce vypracování projektové
dokumentace na cyklostezku mezi Bílovicemi a Lutotínem.

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Jaroslav Babiánek………………………………………

Vladimír Stančík.……………………………………

Martin Smutný
místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 24.6.2015
Sňato dne: ………………………………
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