ZÁPIS Č. 1/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 31. ledna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79

Účast: občané dle prezenční listiny

Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Vladimir Stančík,
Bc. Miroslav Řičař, Eva Oščádalová, Pavel Synek,
RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. Josef Měchura, DiS
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schváleni programu
3. Určeni zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plněni usneseni ze zasedání ZO č. 7/2018
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednáni výsledku VR na projekt ,,Kanalizace v obci Bílovice a Lutotín"
7. Projednáni uzavřeni smlouvy o dílo na projekt ,,Výměna oken na budově ŽUDRU č.p 35"
8. Projednáni návrhů kupních smluv na pozemky pod komunikaci v Bňovicích
9. Projednáni podáni žádostí o dotace na MMR
10. Projednáni podmínek provozu mikrojeslí.
11. Projednáni návrhu na poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce
12. Projednáni smlouvy s 02 na tel. budku.
13. Diskuse
14. Usneseni
15. Závěr
K bodu l)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, přivítal
přítomné občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomno cca 10 občanů) a uvedl, že
zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední
desce od 23. ledna 2019, tedy vÍce než 7 dni před jednáním zastupitelstva obce a je na něm
přítomno všech 9 členů, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další body, které by zastupitelstvo
obce mělo projednat:
'
Projednáni žádosti kubu stolního tenisu o finanční dar na činnost
" Projednáni dohody se SZIF o poskytnutí dotace
Projednáni příkazní smlouvy na TDI při stavbě kanalizace v Lutotíně
Informace o inventurách majetku obce za rok 2018
·
·

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplněni programu
Nikdo z další se k doplněni programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání
celkem 19 bodů

·
·

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh programu byl přijat.

K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného
· Dále navrhl na ověřovatele zápisu pana Vladimíra Stančíka a Pavla Synka
· O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
·

Návrh byl přijat.

K bodu 4)
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Starosta obce informoval přítomné o plnění usneseni přijatých na minulém zasedání
zastupitelstva obce.
· Usnesení Č.7: smlouva 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 za cenu 4.209.674,-KČ včetně DPH byla uzavřena
·

Usneseni Č.8: příkazní smlouva na zajištěni technického dozoru investora na akci
,,Oprava objektu obecního úřadu v BiIovicIch č.p. 39 - opatřeni pro sníženi
energetické náročnosti objektu" s Ing. Antoninem Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1,
prostějov, lČ: 48464775 za částku 41.600,-KČ byla uzavřena

·

Usneseni Č.9: smlouva o dílo na zpracováni žádosti o dotaci na akci ,,Instalace nového
zdroje tepla a otopové soustavy v budově č.p.39" s Ing. Davidem PHštilem, Ph.D. Za
Stadionem 3842, Mělník 276 01, IČO: 66992354 za částku 35.090,-KČ včetně DPH byla

·
·

uzavřena

Usneseni Č.10: Příkazní smlouva na autorský dozor při stavbě kanalizace v Lutotíně se
společnosti STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, lČ:
25334107 za částku 96.800,-KČ včetně DPH byla uzavřena
Usnesení Č.11: Smlouva na pronájem reklamní plochy se společnosti SATJAM s.r.o.
Michalská 1032/21, 710 00, Ostrava, lČ: 64088324 za částku 1.000,-KČ ročně byla

uzavřena

·

Usneseni Č.12: Kupní smlouva na koupi pozemku parcelní číslo 533/2, orná půda,
zapsáno v k.ú. Lutotín, obec Bílovice - Lutotín, LV č. 210, vedeno u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, kp prostějov s paní Jaroslavou Obručníkovou, Studenec č.p. 30,
Čelechovice na Hané, 79816 za částku 4.550,- KČ byla uzavřena

·

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plněni usnesení na vědomi

K bodu 5)
Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od minulého
zasedání zastu pitelstva obce:
Probíhají práce na vyklizení budovy č.p. 39 - k dispozici bude dřevo z demolice,
proběhlo jednání k přemístěni výložníků el. vedeni atd.
Proběhlo jednání z SSOK, dopravním inženýrem PČR a zástupci KIDSOK k umístěni
zastávek po rekonstrukci silnice Kostelec na Hané - Lešany
> Proběhlo jednání na odboru dopravy k řešeni dopravní situace na výjezdu z mk na
silnici Kostelec na Hané - Hluchov, z níž vyplynulo rozhodnuti o umístěni nových
dopravních značek zakazujících předjiždění a omezeni rychlosti na 70 kmih a umístěni
značky STOP na výjezdu z Lutotína.
Proběhla inventarizace majetku
>- Jsou připravovány žádosti na dotace - Olomoucký kraj:
l) Obnova kulturních památek - výměna oken na ŽUDRU
2) Podpora prevence kriminality - Zabezpečovací zařízeni a kamerový systém na
budovu č.p. 39 OÚ
3) Dotace na pořízeni, rekonstrukci. opravu požární techniky a nákup věcného
vybaveni JSDH - pro Bílovice - nabíječka a kompresor pro udrženi tlaku v cisterně
4) Pro JSDH Lutotín
5) Podpora budováni a obnovy infrastruktury obce - na opravu střechy na budově OÚ
v Bilovicich
6) Podpora výstavby a oprav cyklostezek - cyklostezka Kostelec - Lutotín
>- jsou připravovány žádosti na dotace - MMR 11708210 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova z podprogramu:
l) DT 117D8210A Podpora obnovy místních komunikaci - na opravu místní
komunikace 1c v Lutotíně
2) DT 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - na opravu střechy na
budově OÚ v Bňovicich č.p. 39
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3) DT 117D8210H Podpora budováni a obnovy mist aktivního a pasivního odpočinku na vybaveni hřišť' Bílovice a Lutotín
Jsou připravovány projektové dokumentace na:
l) Cyklostezku mezi Kostelcem na Hané a Lutotínem
2) Na chodníky v Lutotíně
3) Na opravu místních komunikaci v Lutotíně
4) Na opravu bývalého teletníku ve dvoře OÚ v Bňovicich
·

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomi

K bodu 6)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výsledkem výběrového řízeni na dodavatele
staveb kanalizací v Bilovicich a Lutotíně. Informace o zakázce byly zveřejněny ve věstníku
veřejných zakázek 17. prosince a zájemci podávali nabídky do 16. ledna 2019. Hodnoticí
komise se sešla 17. ledna, nejnižší cenu nabídlo sdruženi VHS-ČAK Bílovice - Lutotín
s částkou 36.406.665,-KČ bez DPH. Protože se jednalo o cenu ve výši 81,8% předpokládané
ceny, byla tato společnost vyzvána ke zdůvodněni mimořádně nízké nabídkové ceny.
Komise se opětovně sešla 28. ledna 2019, na jednání byla tato mimořádně nízká nabídková
cena zdůvodněna. Společnost VHS-ČAK Bílovice - Lutotín si ceny opětovně překontrolovala,
jednotkové ceny položek všech stavebních objektů v obou obcích, přepočítali si měsíční
náklady na pracovníky a stroje a náklady na nákup potřebného materiálu (kamenivo, štěrky,
trubní a šachetní materiál, živičné směsi, betonové výrobky, poplatky za uloženi odpadu) po
celou dobu realizace stavby a prohlašuji zadavateli, že jsou schopni realizovat předmětnou
veřejnou zakázku se ziskem v kvalitě dle projektové dokumentace, českých technických
norem, dle zákonů a dle smlouvy o dílo. HodnotÍcÍ komise následně doporučila zadavateli
vybrat k uzavřeni smlouvy s touto společnosti, protože společnost splnila podmínky účasti v
zadávacím řIzenI a její nabídka je ekonomicky nejvýhodnější.
Jednotlivé nabídkové ceny jsou v tabulce niže.

Pořadí '
1

"

Společnost
Společnost VHS-ČAK Bílovice Lutotín
VÁHOSTAV-SK a.s " ČAK CZ s.r.o.
STRABAG a.s.
'
RI-STAV s.r.o.
MERTASTAV s.r.o.
'
HOCHTIEF CZ a.s.
INSTA CZ s.r.o.
Společnost
prospol.
"Bílovice
COMMODUM,
S r.o. + Lutotín
Hakov a.s.

2
3
4
5
6
7

i
l
"
l
"l
li

8
9

j ohl Zs, a.s.
l ARKO TECHNOLOGY,a.s.

Nabídková cena bez
DPH
36.406.665,00
39.387.840,00
"42.950.730 00" """ "
43.879.135,00
" 43.991.805,00
44.049.610,00
51.175.841,00

' '

.

"

52.129.740,00
52.487.165,00

·

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hodnoceni nabídek na veřejnou zakázku ,,Kanalizace
Bílovice, Kanalizace Lutotín" na vědomi

·

Na základě výše uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky ,,Kanalizace Bílovice, Kanalizace
Lutotín"
b) Zadáni veřejné zakázky ,,Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín" společnosti ,,Společnost
VHS-ČAK BIlovice Lutotín".
C) Uzavřeni smlouvy o dílo mezi obci Bílovice - Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec na
Hané, IČO: 00288012 a sdružením dodavatelů ,,Společnost VHS-ČAK Bílovice Lutotín",
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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 dle
předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

·

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 7)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o připravované výměně výplní stavebních otvorů
(okna a dveře) a s tím souvisejicích stavebních prací ve dvorním traktu žudru v Bilovicich. Na
tuto zakázku se bude žádat o dotaci na Olomoucký kraj a proběhlo poptávkové řízeni na
dodavatele, kde nejnižší cenu nabídla společnost DOPOSINVEST s.r.o. Pokud nebudeme se
žádosti o dotaci úspěšní, zakázka se nebude realizovat.
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízeni na akci ,,Stavební úpravy objektu
Žudru v Bilovicich č.p.35" a uzavřeni smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební
práce, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se
společnosti DOPOSINVEST s.r.o., Bohuslavice 19, 798 56 Bohuslavice lČ: 25328905.
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni dodávek a souvisejících stavebních
prací týkajícich se projektu ,,Stavební úpravy objektu Žudru v Bňovicich č.p.35", a to v souladu
s projektovou dokumentaci za cenu 689.815,-KČ včetně DPH. V případě nezískáni dotace z OL
kraje nebude smlouva uzavřena.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 8)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem kupní smlouvy na koupi části pozemků, které
zasahuji do obecní komunikace v Bilovicich v uličce za hospodou.
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni kupní smlouvy na koupi nemovitosti - pozemku parc. č.
331/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 15 m2, zapsán na LV č. 535 pro k.ú.
Bílovice, obec Bilovice - Lutotín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrálni pracoviště prostějov se spoluvlastnIky:
za částku 750,-KČ a dále koupi pozemku parc.
č. 1731 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 5 m2, zapsáno na LV č. 433 pro k.ú.
Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálni
pracoviště prostějov se spoluvlastniky:
za částku 250,-KČ. Náklady související
s převodem nemovitosti bude hradit kupujÍcÍ.
Dále pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv

·
·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 9)
Starosta v tomto bodu zasedání informoval o připravovaných žádosti o dotace na Ministerstvo
pro místní rozvoj a na Olomoucký kraj. Podáni žádosti musí být projednáno a schváleno
zastupitelstvem obce. Starosta popsal jednotlivé žádosti.
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·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje podáni žádostí o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní
rozvoj z programu MMR 11708210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova z podprogramu:
a) 1/ DT 117D8210A Podpora obnovy místních komunikaci - na opravu místní komunikace
1c v Lutotíně
b) 2/ DT 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - na opravu střechy na
budově OÚ v Bilovicich č.p. 39
C) 3/ DT 117D8210H Podpora budováni a obnovy mist aktivního a pasivního odpočinku- na
vybaveni hřišť' Bílovice " Lutotín
Podáni žádosti o dotace na Olomoucký kraj:
a) Dotační program 14_pro sociálnI oblast 2019, dotační titul podpora prevence kriminality na zabezpečení budovy OÚ Bílovice č.p. 39. Současně prohlašuje, že je vlastníkem této
budovy a deklaruje závazek ponechat majetek pořízený z dotace v majetku obce
minimálně 10 roků a souhlasí s realizaci zabezpečeni.
b) Dotační program 15_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 - na výstavbu
cyklostezky z Kostelce na Hané do Lutotína.
C) 08_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje 2019 08_1 _ Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních
vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizaci - na výstavbu kanalizace
v obci.
Dále pověřuje starostu obce podáním těchto žádostí

·
·

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 10)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s žádosti spolku KaRaBiLek, z.s. o stanoveni
podmínek a rozsahu spolupráce pro provoz mikrojeslí v období od 1.1.2020 do 30.6.2022.
Starosta navrhl částku 5.000,-KČ měsíčně, což pokryje režijní náklady spojené s provozem
budovy (elektřina, plyn, voda, likvidace splašků, revize). Ivana Žáčková k tomu uvedla, že
v připravovaném projektu na následný provoz mikrojeslí se na provoz počítá s částkou
150.000,-KČ a nebudou ji zbývat prostředky na další výdaje spojené s provozem, například
malováni. Starosta k tomu dodal, že se momentálně se jedná o stanoveni částky do žádosti o
dotaci na provoz mikrojeslí a později se může o změně výše částky ještě jednat.
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné a náklady na provoz v budově č.p. 65 v Lutotíně ve výši
5.000,-KČ měsíčně pro KaRaBILek z.s. při pokračováni projektu mikrojeslí od roku 2020

·
·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 11)
V tomto bodě navrhl místostarosta udělit starostovi obce odměnu za mimořádné pracovni
nasazení při připravě, realizaci a úspěšném dokončení velkého množství stavebních a
dotačních projektů, dále za přípravu a organizaci kulturních a společenských akci v naši obci a
za práci při údržbě a zvelebováni naší obce a jejího okolí, včetně řízeni a údržby obecní
techniky. Všechny tyto práce vyžadovaly vysokou časovou náročnost a starosta při nich
pracoval nad rámec svých povinností. Udělení této odměny bylo schváleno již na minulém
jednání zastupitelstva obce, ale projednáváni této věci musí být zveřejněno na pozvánce na
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zastupitelstvo. Místostarosta následně vyzval přítomné k vyjádřeni se k tomuto návrhu. Nikdo
z přítomných se k návrhu nevyjádřil.
Na základě uvedených skutečností navrhl místostarosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce Ing. Miroslavu Hochvaldovi mimořádnou odměnu
ve výši 30 000,- kč
·
·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: 1 (Miroslav Hochvald)
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 12)
V tomto bodě informoval přítomné o návrhu kupní smlouvy na koupi telefonní budky, která stoji
před budovou obecního úřadu v BilovicIch. Starosta navrhuje budku koupit a upravit ji na
,,Knihobudku", kterou provozuji například v Čelechovicích na Hané.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje u zavřeni kupní smlouvy č. 22/2019 na koupi telefonní kabiny
v Bílovicích se společnosti 02 Czech Republic a.s, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou
266/2, PSČ 140 22, Česká republika, lČ 60193336, za částku 1210,- KČ včetně DPH,
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O

·

Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 13)
V tomto bodě tomto bodě informoval přítomné o žádosti klubu stolního tenisu Bílovice o
finanční dar na provoz ve výši 5.000,-KČ. Předseda kubu Petr Krupa seznámil přítomné
s činnosti klubu, který má v současnosti 11 členů. Finanční příspěvek používají členové
především na vytápěni prostor, ve kterých trénují a hrají zápasy. Seznámit s výsledky hráčů se
zájemci mohou na internetových stránkách Českého svazu stolního tenisu: Naše výsledky v
jednotlivých soutěžích v stolním tenise můžete najít na internetových stránkách České
asociace stolního tenisu: https:/'."stis.piř)A-Ro[)q.calll[Ĺ)/'
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh darovací smlouvy prostudovat.

·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnuti finančního daru pro klub stolního tenisu Bílovice ve
výši 5.000,-KČ a uzavřeni darovací smlouvy na tento finanční dar.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O

·

Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 14)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o dotaci na pořÍzení lesní techniky, která nám byla
schválena ze SZIF. Jedná se o dotaci na nákup přívěsu za traktor, mulčovače, rotačního
kypřiče, křovinořezu, motorové pily, samojízdného mulčovače a rampovače. Celková cena za
techniku je 487.613,-KČ a dotace ve výši 50% je 243.806,-KČ.
·
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni dohody o poskytnut dotace z Programu rozvoje
venkova na pořízeni techniky pro lesy obce Bílovice - Lutotín se Státn im zemědělským
intervenčním fondem, ve smečkách 801/33, 110 00, Praha, lČ: 48133981
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Stránka l 6

ZÁPIS Č. 1/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 31. ledna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79

·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 15)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem příkazní smlouvy na technický dozor
investora při stavbě kanalizace v Lutotíně. Nejnižší nabídkovou cenu předložila společnost
STAVING engineering, s.r.o. která nabízí tuto službu za částku 230.000,-KČ " DPH.
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni přikaznI smlouvy na technický dozor investora při
stavbě kanalizace v Lutotíně se společnosti STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14,
783 01, Olomouc, lČ: 25334107 za částku 278.300,-KČ včetně DPH
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh příkazní smlouvy prostudovat.

·
·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 16)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o inventuře majetku obce k 31.12.2018, která
proběhla do 25. ledna 2019. lnventurní komise pracovala ve složeni, které schválilo
zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání. Při inventuře nebyly zjištěny nedostatky.
Obec k 31.12.2018 disponuje tímto majetkem:
Aktiva ve výši:
82.005.503,21 kč
Pasiva ve výši:
1.023.238,75 kč
Zůstatky na účtech obce byly k 31.12.2018 ve výši:
5.962.620,55 KČ
· Zastupitelstvo obce vzalo informaci o inventarizaci za rok 2018 na vědomi
K bodu 17)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
" Ivana Žáčková se dotázala, jaká budou dopravní omezeni při stavbě kanalizace
v Lutotíně z důvodu příjezdu k m'ikrojeslim. Starosta odpověděl, že v současně době
není znám harmonogram prací.
" Ivana Žáčková se dále dotázala, zda by obec poskytla automobil na výlet pro děti, které
navštěvuji mikrojesle. Starosta odpověděl, že obec takovýmto vozidlem nedisponuje a
automobily, které mají k dispozici hasiči, nejsou přizpůsobeny k přepravě vice dětí.
" Starosta dále informoval o Tříkrálově sbírce. Celkem bylo vybráno 17.988,- v Bňovicich
bylo vybráno 12.221,-KČ a v Lutotíně 5767,-KČ
»- Starosta dále informoval o sbírce na zvony v Kostelci na Hané, která probíhá a
pokladnička je i na obecním úřadě
" Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

K bodu 18)

Usneseni:

l.Zastupitelstvo obce Báovice-LutotIn schvaluje:

1. Program zasedání
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Vladimíra Stančíka
a Pavla Synka
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
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3.

a) výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky ,,Kanalizace BIlovice, Kanalizace
Lutotín"
b) Zadáni veřejné zakázky ,,Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín" společnosti ,,Společnost
VHS-ČAK Bílovice Lutotín".
C) Uzavřeni smlouvy o dílo mezi obci Bílovice - Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec na
Hané, IČO: 00288012 a 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 dle
předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
4. Výsledek výběrového řízeni na akci ,,Stavební úpravy objektu žudru v Bilovicich č.p.35" a
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, zadané postupem mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společnosti DOPOSINVEST s.r.o.,
Bohuslavice 19, 798 56 Bohuslavice lČ: 25328905. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele
k provedeni dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu ,,Stavební úpravy
objektu Žudru v Bílovicich č.p.35", a to v souladu s projektovou dokumentaci za cenu 689.815,KČ včetně DPH. V případě nezískáni dotace z OL kraje nebude smlouva uzavřena.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
5. Uzavření kupní smlouvy na koupi nemovitosti - pozemku parč. č. 331/5 - ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 15 m', zapsán na LV č. 535 pro k.ú. Bílovice, obec Bílovice Lutotín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště prostějov se
spoluvlastniky:
, 798 41 za částku 750,-KČ a dále koupi pozemku parč. č. 1731 - ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 5 m', zapsáno na LV č. 433 pro k.ú. Bílovice, obec Bílovice Lutotín, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálni pracoviště prostějov se
spoluvlastníky:
za částku 250,-KČ. Náklady související s převodem nemovitosti bude hradit
kupujicí.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
6. Podáni žádosti o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj z programu MMR
11708210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova z podprogramu:
a) 1/ DT 117D8210A Podpora obnovy místních komunikaci - na opravu místní
komunikace 1c v Lutotíně
b) 2/ DT 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - na opravu střechy na
budově OÚ v Bňovicich č.p. 39
C) 3/ DT 117D8210H Podpora budováni a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinkuna vybaveni hřišť' Bílovice + Lutotín
Podáni žádostí o dotace na Olomoucký kraj:
a) Dotační program 14_pro sociálni oblast 2019, dotační titul podpora prevence kriminality na zabezpečeni budovy OÚ Bílovice č.p. 39. Současně prohlašuje, že je vlastníkem této
budovy a deklaruje závazek ponechat majetek pořízený z dotace v majetku obce
minimálně 10 roků a souhlasí s realizaci zabezpečeni.
b) Dotační program 15_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 - na výstavbu
cyklostezky z Kostelce na Hané do Lutotína.
C) 08_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje 2019 08_1 _ Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních
vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizaci - na výstavbu kanalizace
v obci
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
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7.
8.
9.

10.
11.

12.

Nájemné a náklady na provoz v budově č.p. 65 v Lutotíně ve výši 5.000,-KČ měsíčně pro
KaRaBILek z.s. při pokračování projektu mikrojeslí od roku 2020
Pro 9/ proti O/zdržel se O
Starostovi obce Ing. Miroslavu Hochvaldovi mimořádnou odměnu ve výši 30 000,- KČ
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 1 (Miroslav Hochvald)
Uzavřeni kupní smlouvy č. 22/2019 na koupi telefonní kabiny v BIbvicích se společnosti 02
Czech Republic a.s, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, Česká
republika, IČ 60193336, za částku 1210,- KČ včetně DPH
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
Poskytnuti finančního daru pro klub stolního tenisu Bílovice ve výši 5.000,-KČ a uzavřeni
darovací smlouvy na tento finanční dar
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
Uzavřeni dohody o poskytnut dotace z Programu rozvoje venkova na pořizenI techniky pro lesy
obce Bílovice - Lutotín se Státním zemědělským intervenčním fondem, ve smečkách 801/33,
110 ClO, Praha, lČ: 48133981
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
Uzavřeni příkazní smlouvy na technický dozor investora při stavbě kanalizace v Lutotíně se
společnosti STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, lČ: 25334107 za
částku 278.300,-KČ včetně DPH
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

ll. Zastupitelstvo obce BÍlovice-Lutotin bere na vědomi:
1. Plněni usneseni č. 7/2018
2. Zprávu o činnosti
3. Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín"
4. Inventurní zprávu za rok 2018

III. Zastupitelstvo obce Bilovice-Lutotin pověřuje:
1.

Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku l. bod Č.3, Č.4 ,Č.5, Č.9, Č.10, Č.11, Č.12
tohoto usnesení
2. Starostu obce podáním žádosti o dotace uvedených v článku l. bod Č.6 tohoto usneseni

K bodu 19)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:00 hodin.

Zapsal: Martin Smutný
Ověřili: Vladimir Stančík
Pavel Synek ....., ŕ' ("

Martin Smutný
mi tQstärosta obce
Sňato dne:
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Obec
Inj Miroslav Hochva|dX^ " "
Bílovice - Lutotíru
'tarosta obce
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okres prostějov
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