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I. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání,  
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele p.Martina Smutného, ověřovatele zápisu p.Petra Krupu a Bc.Miroslava Říčaře                
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

3.  
● Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín projednalo výsledky uskutečněné kontroly MVČR 

dne 28.května 2014 výkonu samostatné působnosti provedené u obce Bílovice - Lutotín 
a přijalo k odstranění zjištěných nedostatků následující opatření: 

 
● AD1) V daném případě nelze přijmout opatření k odstranění důsledků nezákonného 

postupu obce, ale toliko opatření k zamezení jeho opakování. Zastupitelstvo k tomuto 
bodu přijalo usnesení viz zápis 4/2014 usn.č.3 bod a) svolávat a konat zasedání 
zastupitelstva tak, aby se uskutečnila nejméně jedenkrát za tři měsíce a dle dopisu MV 
z 25.11.2014 je tento postup adekvátní. 

● AD2)  Obec zavedla evidenci vydaných právních předpisů (obecně závazných vyhlášek 
a nařízení obce), která bude obsahovat jak platné, tak i zrušené právní předpisy 
s náležitostmi dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích, tj. číslo, název, datum 
schválení, datum nabytí platnosti, datum nabytí účinnosti, příp. datum pozbytí platnosti 
právního předpisu (u již zrušených právních předpisů). Zastupitelstvo k tomuto bodu 
přijalo usnesení viz zápis 4/2014 usn.č.3 bod a) a dle dopisu MV z 25.11.2014 je tento 
postup adekvátní. evidence právních předpisů bude pravidelně aktualizována; číselná 
řada právních předpisů obce bude uzavírána vždy koncem každého kalendářního roku  

● Současně jsou tyto dokumenty přístupné i na nově vytvářených webových stránkách 
obce. 

● AD3) V daném případě nelze přijmout opatření k odstranění důsledků nezákonného 
postupu obce, ale toliko opatření k zamezení jeho opakování .  Obec zajistí, aby 
smlouvy o majetkoprávních úkonech byly opatřeny doložkou (ve smyslu ustanovení 
zákona  § 41 odst. 1 zákona o obcích) prokazující splnění podmínky pro uzavření 
smlouvy, tj. uvedení, kdy zastupitelstvo majetkoprávní úkon schválilo, kopie usnesení 
bude přílohou smlouvy a uvedení, kdy byl záměr zveřejněn a sejmut z úřední desky. 
Kopie zveřejněného záměru bude opět přílohou smlouvy. 

● AD4)  Obec zpracovala soubor povinně zveřejňovaných informací a v zájmu splnění 
povinností vyplývajících z ustanovení § 5 odst. 1 InfZ zveřejní povinné informace 
stanovené v tomto ustanovení na úřední desce obce, i elektronické tak, aby se s nimi 
mohl každý návštěvník obecního úřadu seznámit, aniž byla nutná součinnost se 
zaměstnanci obce (vyhledání informací). Obec pověří předsedu kontrolního výboru 
pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti povinně zveřejňovaných informací předsedu 
kontrolního výboru obce. Současně jsou tyto dokumenty přístupné i na nově 
vytvářených webových stránkách obce. 

● AD5) Obec zpracuje seznam hlavních dokumentů obce, kde jsou uvedeny dokumenty 
zejména koncepční, strategické a programové povahy, a tento zpřístupní v úředních 
hodinách tak, aby do něj mohl každý nahlédnout a pořídit si výpis, opis nebo kopii. 
Seznam zároveň zveřejní na webových stránkách obce Bílovice - Lutotín www.bilovice-
lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace v seznamu hlavních dokumentů. 
Obec pověří předsedu kontrolního výboru pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti 
povinně zveřejňovaných informací. Současně budou tyto dokumenty přístupné i na nově 
vytvářených webových stránkách obce 
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● AD6) Obec dodatečně zveřejní informace poskytnuté na žádost ve smyslu InfZ 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách obce Bílovice - 
Lutotín www.bilovice-lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace – poskytování 
informací. Do budoucna obec poskytnuté informace zveřejní nejpozději do 15 dní od 
poskytnutí. Obec pověří předsedu kontrolního výboru jako osobu odpovědnou za 
neprodlené zveřejňování poskytnutých na základě žádosti  pravidelnou kontrolou 
úplnosti a aktuálnosti povinně zveřejňovaných informací.  

● AD7) Obec doplní soubor povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím 
dálkový přístup se strukturou vyplývající z přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou 
se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Toto umístí na webových stránkách obce Bílovice - 
Lutotín www.bilovice-lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace. Obec pověří 
předsedu kontrolního výboru pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti povinně 
zveřejňovaných informací. 

● AD8) Obec doplní výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013 tak, aby tato 
obsahovala veškeré údaje dle § 18 odst. 1 zákona o poskytování informací. Do 
budoucna Obec zajistí, aby výroční zprava o poskytování informací byla zveřejněna 
nejpozději do 31. března následujícího roku, a aby v plném rozsahu splňovala 
ustanovení § 18 odst. 1 Zákona o poskykování informací, a to i v případě, že obec 
žádnou žádost o poskytnutí informací neobdrží. 
K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
4. Zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu dle §43 až 57 stavebního zákona 

starostu obce Ing.Miroslava Hochvalda jako určeného zastupitele pro pořízení územního plánu. 
           Jako náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním místostarostu  

p. Martina Smutného 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.                                        
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Obecně závaznou vyhlášku  č. 2/2015 o místním poplatku ze psů 
      Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
7. Pověření starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy 

Olomouckého kraje,  oblast 2, na zpracování územní dokumentace. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Zveřejnění záměrů na pronájem prostor klubového zařízení v obecním domě v Lutotíně č.p.79    
a prostor kadeřnictví na Žudru v Bílovicích č.p.35 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Ceník pronájmů obecních prostor 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Pověření starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda podpisem mandátní smlouvy na akci: „Svážíme 
bioodpad z obce Bílovice-Lutotín“ 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

11. Podání žádosti a pověřuje starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda podpisem smlouvy na opravu 
kapličky sv. Floriána v Bílovicích. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín projednalo a schvaluje návrh 12. znění stanov Vodovodu  
            Pomoraví, svazku obcí, jehož plné znění je nedílnou součástí tohoto usnesení. Současně  
            zastupitelstvo obce BíloviceLutotín ukládá svému zástupci ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí,  
            aby na Valné hromadě svazku hlasoval pro přijetí tohoto návrhu stanov. 

      Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
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II.Zastupitelstvo obce volí: 
 

 
        1.Člena kontrolního výboru: pana Pavla Synka 
          Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
 

 

III.Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

 
1. Složení mandátu zastupitelem Ing. Janem Kličkem  
2. Plnění usnesení z 30.12.2015 
3. Informaci o výsledku auditu hospodaření provedeném Ol. krajem dne 26.1.2015, kde nebyly 

shledány nedostatky v hospodaření obce 
4. Informaci o činnosti starosty obce 
5. Inventarizaci majetku k 17.1.2015 

 

 

 
Ověřili:   Bc. Miroslav Říčař……………………………………… 
 
                    Petr Krupa…………………………………… 
 

 

 

 

 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


