ZÁPIS č. 1/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 16. března 2022 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 (účastní se pomocí videohovoru), Martin Smutný,
Bc.Miroslav Říčař, Vladimír Stančík, Eva Oščádalová Pavel Synek,
Josef Měchura, DiS, Petr Krupa,
Omluven: RNDr. Pavel Ptáček Ph.D.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 7/2021
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání žádosti ZŠ Jistota o poskytnutí daru
7. Projednání žádosti Domova pro seniory o poskytnutí daru
8. Projednání smlouvy s f. ECOBAT na zpětný odběr použitých baterií
9. Projednání smluv na pojištění vozidel a majetku.
10. Projednání záměru prodeje pozemku p. č. 184/11 v Lutotíně
11. Projednání kalkulace a výše stočného ke kanalizaci
12. Projednání rámcové smlouvy se Stavebninami DEK
13. Projednání věcného břemene s městem Kostelec n/H na kanalizační přivaděč
14. Projednání MŠ - žádost o zakoupení gastronádob
15. Seznámení s nakládání s odpady v obci a seznámení s projektem Mikroregionu Kostelecko k
nakládání s odpady
16. Projednání rozp. opatř. č 14/2021
17. Seznámení s rozp. opatřením č.1/2022 a projednání rozp. opatření č. 2/2022
18. Diskuse
19. Usnesení
20. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00 hodin
(Starosta je přítomen pomocí videohovoru), přivítal přítomné zastupitele a občanku (na zasedání
je kromě zastupitelů přítomna jedna občanka obce) a uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo
řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od 8. března 2022, tedy
více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomno 8 členů zastupitelstva
obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhl program rozšířit o další body, který by zastupitelstvo
obce mělo projednat:
⮚ Projednání žádosti o vyjádření se k územnímu plánu
⮚ Projednání plánu činnosti finančního a kontrolního výboru obce
⮚ Informace o výběrovém řízení na hospodářku obce
●
●

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu
Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání
celkem 23 bodů

●

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh programu byl přijat.

●
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K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného
● Dále navrhl na ověřovatele zápisu pana Josefa Měchuru a pana Pavla Synka
● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
● Návrh byl přijat
K bodu 4)
Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání
zastupitelstva obce.
● Usnesení č.6: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
PR-001030068314/001-MOPR pro umístění stavby „Bílovice, kabelová smyčka,
Zatloukalová“ na pozemku parc. č.259/1 v katastrálním území Bílovice se společností
EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO 280 85 400, za částku
2.000,-Kč byla uzavřena
● Usnesení č.7: smlouva o bezúplatném předání nově vybudovaných úseků vodovodního
řadu v Bílovicích „Ke mlýnu“ a „Za Humny“ a v Lutotíně k parcelám č. 605/1, 605/2 a
605/3 Vodovodu Pomoraví, svazku obcí a tím navýšení majetkového podílu Obce
Bílovice-Lutotín o účetní hodnotu těchto staveb, aktualizovanou ke dni vložení do
svazku doposud nebyla uzavřena
● Usnesení č.9: dodatek č.8 ke smlouvě o zajištění svozu a zneškodnění směsného
komunálního odpadu se společností FCC Prostějov s.r.o. Průmyslová 1b. 796 01,
Prostějov, IČ:26224178 byl uzavřen
● Usnesení č.14: smlouva o spolupráci s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bílovice,
Bílovice 39, 798 41 Bílovice – Lutotín, IČ: 62859820 byla uzavřena
● Usnesení č.15: smlouva č.21020197 o poskytování služeb na serveru
www.fiedler-magr.cz, se společností FIEDLER AMS, s.r.o. Areál JVTP Lipová 1789/9,
370 05, České Budějovice, IČ:031555012021 byla uzavřena
● Usnesení č.17: dodatek ke smlouvě na snížení nájemného za prostory pohostinství
v Lutotíně, č.p. 79 o 500,-Kč měsíčně byl uzavřen

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí
K bodu 5)
Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od minulého
zasedání zastupitelstva obce:
⮚ V lednu proběhla v obci Tříkrálová sbírka. Tato sbírka byla poznamenána Covidovými
omezeními a přesto v Lutotíně dobrovolníci vybrali 7.313,-Kč a v Bílovicích kde byla
pokladnička umístěna v obchodě bylo vybráno 2.570,-Kč. Všem dárcům a
dobrovolníkům za přispění a organizaci děkuji.
⮚ Firma Textil ECO a.s. Boskovice, která má v obci box na sběr použitého textilu zaslala
obci dopis s informací, že tento box doplní o tzv. Penguin Box pro odesílání a přijímání
balíků a zásilek
⮚ Obec obdržela nabídku firmy Galileo, která vytváří a provozuje internetové stránky obcí
v celé ČR a i našem regionu na převedení stávajících www stránek do moderní podoby
respektující aktuální požadavky k přístupu a požadované zákonné povinnosti. Nabídka
činí 27.225,- Kč za výrobu webových stránek a následně 9.075,- Kč poplatek za roční
provoz.
⮚ Byly zahájeny práce na výstavbě chodníků v Bílovicích
⮚ Proběhla montáž sloupů VO na zastávkách do konce měsíce by mělo být osvětlení
zastávek dokončeno. Pořízení sloupů pro osvětlení, které proběhlo v loňském roce stálo
104 958,- a cena za montáž sloupů, zapojení a svítidla vč. revize je 218 578 Kč vč DPH.

Stránka | 2

ZÁPIS č. 1/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 16. března 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79

⮚

⮚

⮚

⮚

⮚

Pro letošní rok jsme v rozpočtu na dokončení zastávek plánovali 200 000 Kč. Rozdíl je
třeba zahrnout do rozpočtového opatření.
Proběhlo vyúčtování dotace Olomouckého kraje poskytnuté na výstavbu autobusových
zastávek. Z poskytnuté dotace ve výši 1.044 752 byla vrácena částka dle skutečně
uznatelných výdajů ve výši 30 577,75 Kč. Neuznatelné byly výdaje na demolici původní
zastávky.
Ve čtvrtek 10. 3. 2022 proběhla pracovní schůzka projektanta PD na PP obnova
ekostability funkcí vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů v obci Bílovice Lutotín
za účasti zástupců AOPK Olomouc a projektantů, ke které byl přizván zástupce f. ROLS
p. J. Toman. Závěry a připomínky bude projektant zapracovávat do PD.
U chodníků na „Kamčatce“ vzniká v místech vjezdů mezi vozovkou a chodníkem cca 1
m široký pruh na šířku vjezdu (sníženého obrubníku). Zhotovitel doporučuje tento prostor
vydláždit, čímž dojde ke zvětšením plochy dlažby a k vícenákladům stavby.
Obec obdržela upozornění občana z Kostelce, který má pozemek v lokalitě nad
Vinohrady, což je k.ú. Kostelec na Hané a ke kterému vede přístupová polní cesta od
Lutotína po komunikaci KnH-Hluchov, která je na našem katastru, kde dle jeho
upozornění dochází k naorávání hlíny a příčným přejezdům této komunikace uživatelem
kterého označuje jako zemědělské družstvo a jde o společnost ROLS. Tuto společnost
jsme kontaktovali se zástupcem jsem byl na místě. Uvedená polní cesta jde bočně po
svahu podél úvozu a má přirozený sklon tohoto svahu. Dle informace zástupce f. Rols
oni tuto polní cestu pro provoz své techniky nevyužívají protože je v těsné blízkosti
stromů a vzrostlé zeleně kolem úvozu a je pro ně neprůjezdná.
Obec pořídila novou sadu akumulátorů pro elektrotříkolku BenyCargo pořízenou v roce
2017. Cena za 5 ks Aku je 16.000,- Kč a dále byla objednána vysokotlaká myčka
(wapka) na mytí techniky.

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
K bodu 6)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o žádosti SŠ, ZŠ, MŠ Jistota, o.p.s. o finanční dar
ve výši 16.000,-Kč na částečnou úhradu nákladů na výuku dvou žáků z naší obce, kteří tuto
školu navštěvují. Se žádostí obec obdržela i návrh darovací smlouvy na tento finanční dar.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. na
částečnou úhradu nákladů ve výši 16.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční
dar.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 (Martin Smutný)
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 7)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné se žádostí Domova pro seniory Kostelec na Hané o
finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro 1. obyvatele domova pro seniory. V současné době
využívají služeb domova pro seniory 1 senior z naší obce. Starosta navrhl poskytnutí daru,
stejně jako v předchozích letech schválit.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro 1. klienta
Domova pro seniory Kostelec na Hané, který
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pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 8)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy na zřízení místa zpětného odběru
baterií a akumulátorů. Občané budou moci na tato místa odkládat použité baterie.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení míst zpětného odběru odpadních
baterií a akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o. Praha 6, Soborská 1302/8, psč 160 OO,
IČ: 26725967 a to bezúplatně.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 9)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s nabídkami na připojištění osob
přepravovaných ve vozidlech, která jsou ve vlastnictví obce a využívají je členové SDH
Bílovice na dopravu soutěžních družstev na soutěže v požárním sportu. Dále seznámil
přítomné s nutností aktualizací pojistných částek za obecní objekty, dle pojistné smlouvy.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na připojištění osob přepravovaných ve
vozidlech s pojišťovnou KOOPERATIAVA a.s. a aktualizaci pojistných částek za obecní objekty.
Dále pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 10)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se záměrem zastupitelstva nabídnout k prodeji
několik stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu. Jedná se o pozemek u cyklostezky
v Lutotíně, který byl již vydražen v aukci, ale vítěz dražby nakonec kupní cenu neuhradil.
Pozemek tedy bude nabídnut znovu k prodeji a na tento prodej již byl zveřejněn předběžný
záměr.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parcelní číslo 184/11,
orná půda o výměře 759m2 v KÚ Lutotín v elektronické dražbě. Pozemek je ve vlastnictví obce
Bílovice-Lutotín, zapsáno na LV č.1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
katastrální pracoviště Prostějov.
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto záměru
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 11)
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Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného na rok 2022. Dále
k tomuto bodu uvedl, že zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů
zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, § 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti
rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo
mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné.
Upozornil, že do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří:
⮚ tuky, oleje, fritovací oleje z domácností
⮚ biologický odpad, odpady z kuchyňských drtičů, včetně zbytků jídel, ovoce, zeleniny a
dalších potravin
⮚ veškeré hygienické potřeby
⮚ chemikálie, staré barvy, ředidla, kyseliny, detergenty, hydroxidy, roztoky neznámého
původu, lepidla, zbytky čistících prostředků, obsah baterií a ostatní nebezpečné látky,
mazadla, oleje a ropné látky
⮚ domácí i zahradní chemikálie, radioaktivní, infekční a karcinogenní látky
⮚ veškeré léky a léčiva (lékárna)
⮚ odpadní vody z chlévů, maštalí, volných stání pro dobytek apod.,
⮚ hadry na umývání podlahy, peří z odrané drůbeže, ostříhané vlasy apod.
⮚ dešťové vody, přepady ze studní, jímek, sklepů, povrchové a drenážní vody apod.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci cen stočného pro rok 2022 ve výši 41,67,- Kč/m3 bez
DPH (45,84 Kč/m3 vč. DPH).
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 12)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rámcové smlouvy se společností
Stavebniny DEK a.s. Smlouva nahradí smlouvu, která byla uzavřena v roce 2015. Rámcová
dodavatelská smlouva řeší především možnost bezhotovostního odběru zboží a stálé
odběratelské slevy na nakupovaný materiál.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření rámcové smlouvy č.74506/2022 se společností
Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, IČO: 48589837.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 13)
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V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene při
realizaci vodohospodářské stavby s názvem „Kanalizace Lutotín“. Jedná se o přivaděč
kanalizace z Lutotína do Kostelce na Hané, který částečně vede pod pozemky ve vlastnictví
města Kostelce na Hané. Cena na zřízení věcného břemene bude ve výši 50% z ceny
stanovené znaleckým posudkem. V minulosti již byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene pro tuto stavbu. Starosta k tomu doplnil, že tato smlouva byla již
dříve projednávána, ale nebyla stanovena cena za toto věcné břemeno. Znalecký posudek
stanovil cenu na 21.130,-Kč, úhrada bude tedy činit 10.565,-Kč
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene při realizaci
vodohospodářské stavby s názvem „Kanalizace Lutotín“ s městem Kostelec na Hané,
Jakubské náměstí 138, 798 41, Kostelec na Hané za částku 10.565,-Kč
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 14)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné se žádostí vedení Mateřské školy Bílovice, kterou
přítomným přečetl:
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé.
Zasílám seznam gastronádob a dalších potřebných věcí nutných k převozu jídla ze školní
jídelny do Mateřské školy Bílovice - Lutotín.
Dle požadavků a doporučení hygieny je navíc nutné do MŠ pořídit vodní lázeň na ohřev
hromadného obědu, jelikož se děti stravují ve dvou skupinách a ve dvou různých časech!
Jelikož se nám v roce 2021 podařilo našetřit pěkné peníze, laskavě Vás prosím a žádám o
zakoupení kuchyňských potřeb z našetřeného rezervního fondu.
Předem děkuji za vstřícnost, laskavost a kladné vyřízení.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Bernatíková (ředitelka MŠ).
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup gastronádob a dalších potřebných věcí nutných k převozu
jídla ze školní jídelny do Mateřské školy Bílovice - Lutotín.
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 15)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s hlášením o produkci a nakládáním s odpady naší
obce za rok 2021. Na občana obce připadá 190 kg vyprodukovaného odpadu za rok, což je
jedna z nejnižších hodnot z okolních obcí.
Dále starosta seznámil přítomné s přípravou projektu „Systém sběru odpadů Mikroregionu
Kostelecko“, financovaný s podporou z OPŽP. Jedná se o pořízení dalších nádob na třídění
odpadů.
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o hlášení o produkci a nakládáním s odpady
naší obce za rok 2021 a informaci o projektu „Systém sběru odpadů Mikroregionu
Kostelecko na vědomí
K bodu 16)
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V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.14./2021
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 20.000,-Kč.
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 20.000-Kč.
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy 0-Kč
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.14./2021
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 14./2021 bylo schváleno

K bodu 17)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.1./2022, které schválil
starosta v rámci svojí pravomoci
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 0,-Kč
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 30.577,75-Kč
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjmy je tedy
-30.577,75-Kč
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 1./2022 na vědomí
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.10./2021
⮚ Na příjmové stránce se jedná o snížení příjmů o 488.690,-Kč
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 578.940,-Kč
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy -90.250,-Kč
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2./2022
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 10./2022 bylo schváleno

K bodu 18)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s žádostí stavebníků, kteří se na obec obrátili se
žádostí:

jsme majiteli pozemku 184/4 k.ú. a 184/13 k.ú. Lutotín.
V průběhu přípravy stavby jsme oba zjistili jednu zásadní věc, že v územním plánování
je požadavek na to, aby domy byli postaveny tzv. Venkovského typu. Z toho mimo jiné
vyplývá, že by měli mít sedlovou střechu se štítem (v podstatě není přípustná VALBA
nebo POLOVALBA). Vím, že tento problém není v kompetenci obce, ale úřadu pro
územní plánování. Jde nám o to, že budeme žádat o výjimku a stačilo by nám
stanovisko, že obec nemá s tímto řešením (VALBOU) problém. Nejsme ani v přímé
řadové zástavbě a od nejbližšího domu pí. Nečasové je tato naše nová zástavba, ještě
rozdělena zahradou, obecní cestou pro příjezd ke garážím a garážemi a vzdálenost
mezi nejbližším domem je více než 50 metrů
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce nemá námitek k udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu na
parcelách č. 184/4, 184/11 a 184/13 v K.Ú. Lutotín, a to zejména s valbovými střechami.
Dotčené parcely jsou vzdáleny minimálně 50 metrů od současného zastavěného území a
nedojde k narušení současného vzhledu lokality.
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
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Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
K bodu 19)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem činnosti kontrolního a finančního výboru
obce na rok 2022
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního a finančního výboru obce
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 20)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné se současnou situací ohledně hospodářky obce.
Dlouholetá hospodářka obce paní Věra Reichstädterová se rozhodla ukončit pracovní poměr a
na novou hospodářku s plným úvazkem bude vyhlášeno výběrové řízení.
● Zastupitelstvo obce vzalo vyhlášení výběrového řízení pro obsazení místa
hospodářky obce na vědomí
K bodu 21)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
⮚ Paní Jiřina Dvořáková upozornila na urezavělý sloupek u zábradlí na lávce u mateřské
školy v Bílovicích.
⮚ Starosta pozval všechny přítomné na účast na akci “Ukliďme Česko”, která se
uskuteční 2. dubna.
⮚ Zastupitelé ještě diskutovali o nabídce na nové Webové stránky obce a shodli se, že v
současné situaci není vhodné investovat desítky tisíc korun do nových internetových
stránek
⮚ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 22)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:
1. Program zasedání
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Josefa Měchuru
a Pavla Synka
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
3. Poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve výši
16.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 1
4. Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro 1. klienta Domova pro seniory Kostelec na
Hané, který pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
5. Uzavření smlouvy o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se
společností ECOBAT s.r.o. Praha 6, Soborská 1302/8, psč 160 OO, IČ: 26725967 a to
bezúplatně
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
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6. Uzavření smlouvy na připojištění osob přepravovaných ve vozidlech s pojišťovnou
KOOPERATIAVA a.s. a aktualizaci pojistných částek za obecní objekty
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
7. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759m2 v KÚ
Lutotín v elektronické dražbě. Pozemek je ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, zapsáno na LV
č.1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
8. Kalkulaci cen stočného pro rok 2022 ve výši 41,67,- Kč/m3 bez DPH (45,84 Kč/m3 vč. DPH).
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
9. Uzavření rámcové smlouvy č.74506/2022 se společností Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10,
108 00 Praha 10, IČO: 48589837.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene při realizaci vodohospodářské stavby s názvem
„Kanalizace Lutotín“ s městem Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 138, 798 41, Kostelec na
Hané za částku 10.565,-Kč
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
11. Rozpočtové opatření č.14/2021
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
12. Rozpočtové opatření č.2/2022
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
13. Že zastupitelstvo obce nemá námitek k udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu na
parcelách č. 184/4, 184/11 a 184/13 v K.Ú. Lutotín, a to zejména s valbovými střechami.
Dotčené parcely jsou vzdáleny minimálně 50 metrů od současného zastavěného území a
nedojde k narušení současného vzhledu lokality.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
14. plán činnosti kontrolního a finančního výboru obce
Pro 8/ proti 0/ zdržel se

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1. Plnění usnesení č.7/2021
2. Zprávu o činnosti
3. Informaci o hlášení o produkci a nakládáním s odpady naší obce za rok 2021 a informaci o
projektu „Systém sběru odpadů Mikroregionu Kostelecko
4. Informaci o rozpočtovém opatření č. 1./2022
5. Informaci o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení místa hospodářky obce

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.6, č.9, č.10 tohoto
usnesení
2. Starostu obce zveřejněním záměru uvedeného v článku I. bod č.7 tohoto usnesení
3.
K bodu 23)

Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 18:45 hodin.

Zapsal: Martin Smutný
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Ověřili: Pavel Synek. ……………………………
Josef Měchura, DiS………………………

Martin Smutný

Ing. Miroslav Hochvald

místostarosta obce

starosta obce

Vyvěšeno dne: 25.3.2022
Sňato dne: ………………………………
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