Usnesení č.B/2015
dne 10.lis

l.

ze zaseďání zastupitelstva obce Bílovice_Lutotín konaného
Zudruv Bílovicích č.n. 35

u 2015 od 18:00 hodin ve společenskémsále bu

Zastupitelstvo obce Bílovice_Lutotínschvaluje:

1.

Program zasedání
Pro 7I proti 0/ zdrŽel se 0
2' Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Petra Krupu
a Bc. Miroslava Říčaře
Pro7l proti 0/ zdržel se 0
3. Uzavření smlouvy č.15246774 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR v
rámci operačníhoprogramu Životní prostředína projekt,oSvážíme bioodpad z obce Bílovice_

4.
5.

Lutotín"
Pro 7l proti 0/ zdržel se 0
Přijetídotace ze státního SFŽP na akci ,,Svážímebloodpad z obce Bílovice-Lutotín"
Pro 7I proti 0/ zdržel se 0
Uzavřenísmlouvy o koupi nemovitosti- budovy č.p'12 v Lutotíně na pozemku p. č. 121 včetně
pozemku p. č. 121, zapsáno u Katastrálního Úřadu pro olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště
Prostějov, Bílovice-Lutotín, k'ú' Lutotín na listu vlastnictvíč.23od vlastníkůnemovitosti paní Milady

Kalvodové, Lutotín 53 a paní Miroslavy Machálkové, Lutotín 67 za cenu 190.000,-Kč
Pro 7l proti 0/ zdÉelse 0
6. Poskytnutí příspěvku ZŠJistota o.p.s. na částečnouúhradu nákladů ve výši 7.ooo,-Kč nažáka,
celkem natři žáky 21.000,-Kč
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 1
7. Pořízenízměny č. 1 územníhoplánu Bílovice-Lutotínve smyslu ust. $ 44 zákona č. 'í83/2006 sb.,
o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon''),
jejimž obsahem bude změna odkanalizování obce
Pro 7l proti 0/ zdržel se 0
8. Zastupitele lng. Miroslava Hochvalda, ktený bude spolupracovat s pořizovatelem při vypracování
změny č. 1 územníhoplánu ve smyslu ust. $ 47 , 50,52 a 53 stavebního zákona
Pro 7l proti 0/ zdržeI se 0
9. Pořizovatele změny č' 1 územníhoplánu - Magistrát města Prostějova, stavební Úřad, oddělení
územníhoplánování, nám' T.G.M . 130114,796 01 Prostějov ve smyslu ust. S 6 stavebníh o zákona
Pro 7l proti 0/ zdrže! se 0
10. Uzavřenísmlouvy o dílo na zpracovánízměny č. 1 UP Bílovice-Lutotíns lng. arch. Petrem Malým,
Křelov-Břuchotín, lČ:1 1 569735
Pro 7l proti 0/ zdrŽel se 0
11.Uzavřenísmlouvy o dílo na dodánía instalace certifikovaných herních prvků dětského hřiště se
společnostíJASTA consulting' s.r.o., se sídlem Knapovec 122, Ústí nad orlicí
tČo: ossggsgo
Pro 7I proti 0/ zdržel se 0
í2. Rozpočtovéopatření č.Vll/201 5
Pro 7I proti 0l zdržel se 0
13. Uzavřenísmlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k Územnímu řízení na akci
,,cyklostezka Bílovice_Lutotín" s firmou ASA expert a.s', Lešetínská 626124' ostrava,
lco 27791891 za cenu 90.145,_Kč včetně DPH
Pro 7l proti 0/ zdržel se 0
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Bílovice_Lutotín konaného
ečenskémsále bu
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ob ce

ll. Zastupitelstvo obce Bílovice_Lutotínpověřuje:

1.

Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku l. bod č.3, č'5, č.1o, č.1 1 , č..t3

lll. Zastupitelstvo obce Bílovice_Lutotínbere na vědomí:
1.

2.
3.
4.

Plnění usnesení č.7 12015'
Zprávu o činnosti.
Způsob výdeje kompostérů a nádob na bioodpad
lnformaci o změně legislativy a vyplývajícínutnost vydat novou vyhlášku o místnímpoplatku za
provoz systému likvidace komunálního odpadu

ověřili: Petr

Krupa L--a

Bc. Miroslav Řičař
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