ZÁPIS č. 2/2022

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného dne 16. května 2022 od 18:00 hodin
ve spolkových místnostech budovy obecního úřadu Bílovicích č.p. 39
Účast: občané dle prezenční listiny
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný,
Bc.Miroslav Říčař, Vladimír Stančík, Eva Oščádalová, Pavel Synek,
Josef Měchura, DiS, Petr Krupa, 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. 1/2022
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání přijetí dotace z Ol. kraje na opravu chodníků v Bílovicích
7. Projednání dodatku ke smlouvě o dílo na „Chodníky Bílovice“
8. Projednání přijetí dotace z Ol. kraje pro JSDH
9. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s f. INFOS
10. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro EG.D.
11. Projednání organizace VŘ na projekt „Zvýšení ekostability vodních toků“
12. Projednání návratné finanční výpomoci na provoz mikrojeslí KaRaBíLek
13. Projednání možností opravy bývalého kravínu v Bílovicích
14. Informace k volbám do obecního zastupitelstva
15. Projednání finální podoby znaku a vlajky obce
16. Projednání návrhu pojistné smlouvy obce
17. Projednání výsledku aukce pozemku v Lutotíně
18. Seznámení s rozp. opatřením č.3/2022 a projednání rozp. opatření č. 4/2022
19. Termín svozu nebezpečného a objemného odpadu 28.5. a očkování psů 25.5.2022
20. Diskuse
21. Usnesení
22. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00 hodin přivítal
přítomné zastupitele (na zasedání je kromě zastupitelů přítomno 5 občanů) a uvedl, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od 8.
května 2022, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomno 9 členů
zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a vyzval přítomné k dalším návrhům, které by zastupitelstvo
obce mělo projednat:
⮚ Miroslav Říčař navrhl projednat způsob pronájmu obecních prostor a s tím související
nákup vybavení
⮚ Starosta navrhl projednat novou směrnici o hospodaření v obecních lesích
●
●

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu
Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání
celkem 24 bodů

●

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
● Návrh programu byl přijat.
K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele Martina Smutného
● Dále navrhl na ověřovatele zápisu Pavla Ptáčka a Vladimíra Stančíka
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O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 – 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.3: smlouva o poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. na
částečnou úhradu nákladů ve výši 16.000,-Kč byla uzavřena
● Usnesení č.4: smlouva o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro 1. klienta
Domova pro seniory Kostelec na Hané, který pochází z naší obce byla uzavřena
● Usnesení č.5: smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a
akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o. Praha 6, Soborská 1302/8, psč 160 OO, IČ:
26725967 byla uzavřena
● Usnesení č.6: smlouva na připojištění osob přepravovaných ve vozidlech s pojišťovnou
KOOPERATIVA a.s. byla uzavřena
● Usnesení č.9: rámcová smlouva č.74506/2022 se společností Stavebniny DEK a.s.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, IČO: 48589837 byla uzavřena
● Usnesení č.10: smlouva 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 byla uzavřena

● 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:
⮚ Na obec se obrátil jeden z vlastníků chat se žádostí o samotěžbu dřeva na parcele
1635. Kácení projednal starosta s lesním hospodářem a s vlastníky sousedních
pozemků.
⮚ Proběhla valná hromada Regionu Haná
⮚ Obec obdržela stížnost pana Zapletala na špatně provedené práce při stavbě chodníku
a následné poškození jeho domu
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
K bodu 6)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací z programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2022. Dotace je od Olomouckého kraje a je ve výši 600.000,-Kč. Na tuto stavbu chodníků
získala naše obec ještě dotaci ve výši 570.000,-Kč od Ministerstva pro místní rozvoj, která nám
byla poskytnuta v minulosti a její čerpání se několikrát posouvalo.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 600.000,-Kč od Ol. kraje na projekt
„Chodníky podél komunikace v obci Bílovice“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
č.2022/01225/OSR/DMS s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11
Olomouc, IČ: 60609460.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 7)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o dokončení stavby chodníků v Bílovicích „na
Kamčatce“. Oproti původnímu projektu došlo ke změně odvodnění této komunikace, k přidání
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obrubníků na stranu k místní komunikaci a zvýšila se plochy dlažby. Z tohoto důvodu je
navýšena celková cena zakázky.
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2021 se
společností KP Stavební společnost s.r.o. Určická 1273/76, 796 01, Prostějov, IČ:29205794.
Předmětem dodatku je navýšení původní ceny o 256.292,-Kč + DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh dodatku prostudovat.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 8)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací od Olomouckého Kraje pro JSDH Bílovice a
pro JSDH Lutotín. Dotace pro JSDH Bílovice je ve výši 22.500,-Kč a bude použita na pořízení
přívěsného vozíku za dopravní automobil. Dotace pro JSDH Lutotín je ve výši 15.400,-Kč a
bude použita na pořízení elektrického kalového čerpadla s příslušenstvím a elektrocentrály s
příslušenstvím.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotací ve výši 22.500,-Kč na vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů Bílovice a 15.400,-Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Lutotín. Dále schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460.
Dále pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrhy smluv prostudovat.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 9)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy i zřízení věcného břemene za
uložení chrániček s optickým kabelem na pozemcích naší obce. Na uzavření smlouvy již byla
v minulosti uzavřena smlouvy o smlouvě budoucí.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
Infos ART, s.r.o. sídlem Valdenská 363/27, Olomouc PSČ 779 00, IČ: 25849638 za částku
20.748,-Kč včetně DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 10)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na umístění přípojky elektrické energie na parcelách č.184/11, 591 v
katastrálním území Lutotín která je ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky u cyklostezky
v Lutotíně za garážemi.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: PR-001030075346/001-MOPR pro umístění stavby „Lutotín, DS NN, Hrazdil“ na
pozemcích parc. č.184/11, 591 v katastrálním území Lutotín se společností EG.D, a.s. Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO 280 85 400, za částku 15.300,-Kč + DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 11)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem příkazní smlouvy na výkon práv a
povinností zadavatele na veřejnou zakázku „Zvýšení ekostability vodních toků“. Na výběr
dodavatele bude jmenována hodnotící komise.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění služeb souvisejících s
výběrovým řízením na projekt „Zvýšení ekostability vodních toků“ se společností INp servis
s.r.o. Riegrovo náměstí 138, 767 01, Kroměříž, IČ: 28314956 za částku 66.550,-Kč včetně
DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 12)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s žádostí spolku KaRaBíLek, z.s. o finanční půjčku
ve výši 150.000,-Kč na proplácení provozních nákladů. Z projektu jsou finanční prostředky od
MPSV vypláceny zpětně a spolek nedisponuje takovou finanční rezervou. Proto spolek
požádal obec o zapůjčení těchto prostředků.
Starosta přečetl žádost: Projekt „Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat II“ CZ
.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011201 byl financován zálohově z prostředků MPSV 1x ročně.
Poslední záloha má být vyplacena až na základě odevzdání kompletní konečné monitorovací
zprávy, která se bude zhotovovat v období červenec/srpen, proto je nutné zabezpečit chod
jesliček ještě v období květnu a červnu.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční půjčky ve výši 150.000,-Kč spolku a uzavření
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150.000,-Kč s KaRaBíLek, z.s.
Lutotín čp. 65, 798 41, IČ:05008051 se splatností do 31.12.2022
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 13)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s možností požádat o dotaci na rekonstrukci
bývalého kravína a přiléhajících prostor ve dvoře obecního úřadu v Bílovicích. Jedná se o
dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu a takto zrekonstruované objekty musí být
alespoň 3 roky sloužit podnikatelské činnosti. Pro podání žádosti se bude muset upravit
stávající projektová dokumentace, což bude vyžadovat finanční náklady na přepracování
Projektové dokumentace a na inženýrskou činnost.
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●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání předběžné žádosti o dotaci v Programu Regenerace
brownfieldů pro podnikatelské využití na projekt Rekonstrukce objektu bývalého kravína
v Bílovicích a úpravu projektové dokumentace.
Dále pověřuje starostu obce podáním této žádosti

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 14)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s oznámením, že počet členů Zastupitelstva obce
Bílovice-Lutotín pro volební období 2022 - 2026 byl stanoven na 9 členů, stejně jako
v předchozích volebních obdobích. Volby do obecního zastupitelstva se uskuteční 23. a 24. září
2022.
● Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí stanovení počtu členů Zastupitelstva obce
Bílovice-Lutotín pro volební období 2022 - 2026 na 9 členů
K bodu 15)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhy nového znaku a vlajky naší obce. Na výběr
znaku proběhla mezi občany anketa, ve které přesvědčivě zvítězil návrh č.4.
Tento návrh obsahuje jako dominantní symbol dva řapíkem srostlé listy lípy s plodenstvím jako
odkaz na sloučení dvou sídelních celků – Bílovic
a Lutotína v jeden celek. Znak doplňují symboly
pocházející z dochovaných pečetí - lilie a
vzpínající se kůň v barvách erbu Liechtenštejnů –
štít žlutý, figury červené. Znak je doplněn
symbolem odkazujícím na řeku Romži – modrá
vlnitá pata štítu.
Návrh vlajky vychází ze znaku, obsahuje
dominantní symbol ze znaku – dva srostlé lipové
listy. Ostatní figury znaku jsou zjednodušeně
vyjádřené barevnými pruhy – červeným a
modrým.
Návrh znaku a vlajky zpracoval heraldik Ing.
Milan Daněk.
Mezi zastupiteli ještě proběhla debata o podobě
znaku a vlajky, zastupitelé se shodli, že budou
respektovat výsledek ankety mezi občany, při
které bylo možné vybírat ze čtyř různých návrhů.
Právo užívat obecní symboly uděluje předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na
základě doporučení výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny PČR návrh znaku a vlajky č.4

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 16)
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V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem nové pojistné smlouvy. Jedná se o
smlouvu na pojištění majetku obce, především obecních budov. Smlouva reflektuje současnou
hodnotu obecních budov a dalšího majetku.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy s Pojišťovnou KOOPERATIVA a.s.
Pobřežní 665/26, Praha 8, IČ:47116617 za částku 74.416,-Kč ročně
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 17)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výsledkem elektronické aukce na prodej pozemku
v Lutotíně. Jednalo se o stavební parcelu pro rodinný dům v Lutotíně u cyklostezky, u kterého
minulý vítěz aukce nakonec nepodepsal kupní smlouvu. Vyvolávací cena 1.138.500,-Kč která
odpovídala odhadní ceně se zvýšila na 1.155.000,-Kč
● Zastupitelstvo obce výsledek elektronické aukce na prodej pozemku v Lutotíně na
vědomí
Mezi zastupiteli proběhla debata, zda prodej uskutečnit, když je částka, za kterou byl pozemek
vydražen o několik set tisíc nižší, než při minulé aukci.
Následně vystoupil před na zasedání zastupitelstva vítěz aukce a seznámil přítomné se svojí
vizí stavby domu pro svoji rodinu a budoucího života v naší obci.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759
m2 a uzavření kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku
za částku 1.155.000,-Kč
Výše uvedený pozemek je ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, v katastrálním území Lutotín,
zapsáno na listu vlastnictví č.1, vedeno u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální
pracoviště Prostějov
Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce, aby udělil souhlas se zatížením pozemku
parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759m2, pro výstavbu rodinného domu,
a to zejména zástavním právem, zákazem zcizení, a to za účelem zajištění financování koupě
výše uvedeného pozemku a financování výstavby rodinného domu prostřednictvím úvěru.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 18)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.3/2022, které schválil
starosta v rámci svojí pravomoci
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 28.233,11 Kč
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 3.700,- Kč
⮚ Financování - účet 8115
- 24.533,11 Kč
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjmy je tedy
+24.533,11 Kč
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 3./2022 na vědomí
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.4./2022
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 637.900,- Kč
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ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného dne 16. května 2022 od 18:00 hodin
ve spolkových místnostech budovy obecního úřadu Bílovicích č.p. 39
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 510.000,- Kč
⮚ Financování - účet 8115
- 127.900,- Kč
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy +127.900,- Kč
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4./2022
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 4./2022 bylo schváleno

K bodu 19)
V tomto bodě informoval přítomné o termínu svozu nebezpečného odpadu a velkoobjemového
komunálního odpadu, který se bude konat v sobotu 28.května 2022 na obvyklých místech.
V Lutotíně bude probíhat od 8:00 od 9:00 a v Bílovicích od 9:00 do 10:00. Starosta vyzval
občany, aby odpad přinášeli na sběrná místa až ve stanovený čas.
K bodu 20)
V tomto bodě proběhla mezi zastupiteli diskuse o zakoupení vybavení do kuchyně na žudru.
Zastupitelé se shodli na nákupu potřebného vybavení, jako jsou talíře, sklenice, hrnky.
Stávající vybavení bude použito pro komunitní centrum na hřišti v Bílovicích. Starosta dále
dodal, že v pokud to bude možné, bude požádáno o dotaci na opravu kuchyně a baru na
žudru.
●

Zastupitelstvo obce vzalo pořízení nového vybavení na žudr na vědomí

K bodu 21)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem nové směrnice o hospodaření
v obecních lesích. Ve směrnici bude upravena cena dřeva prodávaného pro samotěžbu, a to
na 400,-Kč za metr u měkkého dřeva a na 600,-Kč u tvrdého dřeva. K uvedeným cenám bude
připočtena DPH. Martin Smutný uvedl, že v obecních lesích okolo Romže dochází ke
krádežím popadaných stromů.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.1/2022 o hospodaření v obecních lesích.
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 22)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
⮚ Pan
se dotázal, zda by bylo možné účtovat splaškovou vodu
vypouštěnou do kanalizace podle skutečné spotřeby podle vodoměru. Dále navrhl, aby
obec více kontrolovala odpad vyvážený v popelnicích, do kterých někteří občané
odkládají stavební odpad, který tam nepatří a zbytečně se tak zvyšuje množství odpadu
odváženého na skládku. Starosta k tomu uvedl, že obec nemá možnost kontrolovat
skutečné množství vody spotřebované v jednotlivých domácnostech..
⮚ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 23)

Usnesení:
I.

Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:
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ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného dne 16. května 2022 od 18:00 hodin
ve spolkových místnostech budovy obecního úřadu Bílovicích č.p. 39
1. Program zasedání
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele Martina Smutného, ověřovatele zápisu Pavla Ptáčka a Vladimíra Stančíka
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
3. Přijetí dotace ve výši 600.000,-Kč od Ol. kraje na projekt „Chodníky podél komunikace v obci
Bílovice“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.2022/01225/OSR/DMS s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2021 se společností KP Stavební společnost
s.r.o. Určická 1273/76, 796 01, Prostějov, IČ:29205794. Předmětem dodatku je navýšení
původní ceny o 256.292,-Kč + DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
5. Přijetí dotací ve výši 22.500,-Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílovice a
15.400,-Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Lutotín. Dále schvaluje uzavření
smluv o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11
Olomouc, IČ: 60609460.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Infos ART, s.r.o. sídlem Valdenská
363/27, Olomouc PSČ 779 00, IČ: 25849638 za částku 20.748,-Kč včetně DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030075346/001MOPR pro umístění stavby „Lutotín, DS NN, Hrazdil“ na pozemku parc. č.184/11, 591 v
katastrálním území Lutotín se společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO 280 85 400, za částku 15.300,-Kč včetně DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
8. Uzavření příkazní smlouvy na zajištění služeb souvisejících s výběrovým řízením na projekt
„Zvýšení ekostability vodních toků“ se společností INp servis s.r.o. Riegrovo náměstí 138, 767
01, Kroměříž, IČ: 28314956 za částku 66.550,-Kč včetně DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
9. Poskytnutí finanční půjčky ve výši 150.000,-Kč spolku a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 150.000,-Kč s KaRaBíLek, z.s. Lutotín čp. 65, 798 41, IČ:05008051 se
splatností do 31.12.2022
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
10. Podání předběžné žádosti o dotaci v Programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské
využití na projekt Rekonstrukce objektu bývalého kravína v Bílovicích
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
11. Předložení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny PČR návrh znaku a
vlajky č.4
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
12. Uzavření pojistné smlouvy s Pojišťovnou KOOPERATIVA a.s. Pobřežní 665/26, Praha 8,
IČ:47116617 za částku 74.416,-Kč ročně
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
13. Prodej pozemku parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759 m2 a uzavření kupní smlouvy na
prodej tohoto pozemku s
, za částku 1.155.000,-Kč Uvedený pozemek je ve vlastnictví obce BíloviceLutotín, v katastrálním území Lutotín, zapsáno na listu vlastnictví č.1, vedeno u katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
14. Rozpočtové opatření č.4/2022
Pro 9/ proti 0/ zdržel se
15. Směrnici č.1/2022 o hospodaření v obecních lesích
Pro 9/ proti 0/ zdržel se

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:

1. Plnění usnesení č.1/2022
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ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného dne 16. května 2022 od 18:00 hodin
ve spolkových místnostech budovy obecního úřadu Bílovicích č.p. 39
2. Zprávu o činnosti
3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín pro volební období 2022 - 2026 na 9
členů
4. Výsledek elektronické aukce na prodej pozemku v Lutotíně na vědomí
5. Informaci o rozpočtovém opatření č. 3/2022
6. Pořízení nového vybavení na žudr

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.7, č.8, č.9, č.12,
č.13 tohoto usnesení
2. Starostu obce podáním žádosti o dotaci uvedené v článku I. bod č.10 tohoto usnesení
3. Starostu obce, aby udělil souhlas se zatížením pozemku parcelní číslo 184/11, orná půda o
výměře 759m2, pro výstavbu rodinného domu, a to zejména zástavním právem, zákazem
zcizení, a to za účelem zajištění financování koupě výše uvedeného pozemku a financování
výstavby rodinného domu prostřednictvím úvěru, uvedené v článku I. bod č.13
K bodu 24)

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:15 hodin.

Zapsal: Martin Smutný
Ověřili: RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. ……………………………
Vladimír Stančík………………………
Martin Smutný

místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 26.5.2022
Sňato dne: ………………………………
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