ZÁPIS č. 3/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 3. června 2021 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, Bc. Miroslav Říčař, Vladimír Stančík,
Eva Oščádalová, Pavel Synek, RNDr. Pavel Ptáček Ph.D., Josef Měchura, DiS.
Petr Krupa
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 2/2021
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání dodatku smlouvy o dílo na „Dětská hřiště Bílovice – Lutotín“.
7. Projednání žádosti o koupi pozemku 606 v k.ú Lutotín
8. Projednání smlouvy s Ol. krajem o poskytnutí dotace na zastávky autobusu nad Lutotínem
9. Projednání přijetí dotace a uzavření smlouvy s Ol. krajem o poskytnutí dotace na vybavení JSDH
Bílovice
10. Projednání přijetí dotace a uzavření smlouvy s Ol. krajem o poskytnutí dotace na vybavení JSDH
Lutotín
11. Projednání přijetí dotace a uzavření smlouvy s Ol. krajem o poskytnutí dotace na provoz prodejny
v Bílovicích
12. Projednání financování oprav komunikací a chodníků v návaznosti na dotace MMR a Ol. kraje, a
výstavby chodníků
13. Seznámení s výsledky kontroly obce na úseku výkonu samostatné působnosti odborem veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
14. Projednání smluv o odvádění odpadních vod od podnikatelských subjektů v obci
15. Projednání stížnosti občana na činnost starosty a zastupitelstva obce
16. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro EG.D a.s. „Bílovice, DS NN, p.č. 889“
17. Projednání smlouvy o smlouvě bud. o zřízení věcného břemene pro EG.D a.s. „Bílovice, DS NN
Mokřiny“
18. Projednání realizace projektu „Revitalizace zeleně v obci“
19. Projednání rizik BOZP
20. Seznámení se záměrem Mikroregionu Kostelecko na pořízení adaptační strategie na klimatickou
změnu
21. Projednání návrhu DOHODY SZIF – z PRV na podporu spolkové činnosti a způsobu financování
projektů
22. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene na opt. síť
23. Projednání žádosti o odprodej pozemku 69/11 v Bílovicích za MŠ
24. Projednání smlouvy ke společnému nákupu energií pro r. 2022
25. Seznámení s rozp. opatřeními č.4/2021 a 5/2021 a projednání rozp. opatření č. 6/2021
26. Diskuse
27. Usnesení
28. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, přivítal
přítomné zastupitele a občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomni 3 občané naší obce)
a uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena
na úřední desce od 25. května 2021, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je
na něm přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a
usnášet se.
Dále dodal, že zasedání se opět koná v době zpřísněných hygienických opatření, přítomní
zastupitelé a občané tedy mají na dýchacích cestách nasazeny respirátory a mezi sebou
udržují rozestupy.
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K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další body, které by zastupitelstvo
obce mělo projednat:
⮚ Projednání přijetí finanční podpory na projektovou dokumentaci obnovy ekostability
⮚ Projednání nových termínů při pořádání spolkových akcí
●
●

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu
Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání
celkem 30 bodů

●

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
● Návrh programu byl přijat.
K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného
● Dále navrhl na ověřovatele zápisu paní Evu Oščádalovou a pana Vladimíra Stančíka
● 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.5: dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na kanalizaci v Bílovicích se sdružením
dodavatelů „Společnost VHS-ČAK Bílovice Lutotín“, VÁHOSTAV – SK a.s., Priemyselná
6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika byl uzavřen
● Usnesení č.6: nájemní smlouva a dodatek č.1 k ní se společností Zásilkovna s.r.o.
Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00, Praha, IČ:928408306 na prostor o velikosti 0,68m2
na parcele 887/2 v K.Ú. Bílovice, a to bezplatně, byla uzavřena
● Usnesení č.7: trojdohoda o prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v obci
Lutotín a následném převodu vlastnického práva s Vodovodem Pomoraví, svazek obcí
a vlastníky pozemků v k.ú. Lutotín – 1) parc. č. č. 605/1,
, 2) parc.č.605/2
, 3) parc.č. 605/3
●
●
●

, 79841 byla uzavřena
Usnesení č.8: smlouva o dílo na zpracování PD na opravu komunikací v Bílovicích
č.001/2021 se společností STAVING engineering services s.r.o, Bylinková 306/14,
Olomouc, 783 01, IČ: 03935442 za částku 245.000,-Kč byla uzavřena
Usnesení č.9: smlouva na provedení deratizace se společností Deratizace4D, s.r.o.
Heyrovského 607/5, PSČ 635 00, Brno, IČ:05472512 byla uzavřena
Usnesení č.13: smlouva kupní smlouvy na koupi pozemků:
a) parcelní číslo 4704/2, orná půda o výměře 17m2 v k. ú. Kostelec na Hané,
Kostelec na Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov, list vlastnictví č.1033
, za částku 850,-Kč
b) parcelní číslo 4705/2, orná půda o výměře 19m2 v k. ú. Kostelec na Hané,
Kostelec na Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov, list vlastnictví č.589

,

, za částku 950,-Kč
c) parcelní číslo 4706/2, orná půda o výměře 124m2 v k. ú. Kostelec na Hané,
Kostelec na Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov, list vlastnictví č.1053
za částku 6200,-Kč
byla uzavřena
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● 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:
⮚ Zpracovává se PD na sociální zařízení na hřišti v Lutotíně a 8.6.2021 proběhne kontrolní
obhlídka na dodatečné povolení staveb.
⮚ Proběhla kolaudace stavebních úprav objektu č.p. 35 žudru v Bílovicích.
⮚ Firma SITEL provádí výkopové práce na propoji opt. vedení z Lutotína do Zdětína,
navazující práce na optickém vedení v intravilánu Lutotína plánuje investor f. Infos Leas,
spol. s r.o. zahájit po prázdninách.
⮚ Obec obdržela ROPD na „Revitalizace zeleně v intravilánu obce Bílovice-Lutotín“
⮚ Proběhla instalace herních prvků v rámci projektu „Dětská hřiště Bílovice – Lutotín“
⮚ Na hřišti v Bílovicích bylo provedeno napojení stávajících WC na ČS kanalizace
⮚ Probíhá anketa na výběr obecního znaku.
⮚ Byl vyhotoven geometrický plán, kterým se rozdělí a sloučí pozemky 184/4 a 184/11
v Lutotíně a k rozdělení pozemků máme souhlas odboru územního plánování
⮚ Probíhá připojování obecních budov v Bílovicích na veřejnou kanalizaci
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
K bodu 6)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě na dodávku herních
prvků na hřiště v Bílovicích a Lutotíně. Jedná se o posunut termínu realizace, který byl původně
do 31.5.2021, ale naší obcí bylo požádáno o posunutí termínu z důvodu špatného počasí, což
bylo ze strany poskytovatel dotace - MMR schváleno.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Dětská hřiště
Bílovice - Lutotín“ se společností HRAS – zařízení hřišť s.r.o. Zemědělská 145/6, 736 01,
Havířov- Dolní Datyně, IČ: 47666331.
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku

●

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 obce seznámil přítomné s žádostí o prodej pozemku parcelní číslo 606
v katastrálním území Lutotín. Jedná se o pozemek u železniční trati za Lutotínem. Starosta
následně žádost přečetl: Jsme majitelé pozemku 605/1 a do budoucna, jak je Vám jistě známo,
bychom chtěli na pozemku postavit rodinný dům. S naším pozemkem přímo sousedí obecní parcela
č.606 (viz. příloha). V současné době není tento pozemek obcí využíván a je veden jako trvalý travní
porost, ochranné pásmo železnice. Pozemek je zarostlý náletovými dřevinami, znečištěn různým
odpadem a rozkládajícími se zbytky ze zahrad. Rádi bychom tuto plochu, pokud to bude možné,
rekultivovali a využili jako zahradu. Starosta dále uvedl, že pozemek má výměru 797m2.

Mezi zastupiteli proběhla debata, zda tento pozemek prodat, nakonec se shodli, že namísto
prodeje nabídnou žadateli pronájem tohoto pozemku.

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parcelní číslo 606 v katastrálním území
Lutotín.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 0 – PROTI: 9 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení nebylo schváleno
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K bodu 8)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací na vybudování autobusových zastávek na
silnici č.II/366 nad Lutotínem. Dotace je od Olomouckého kraje a má pokrýt 50% nákladů na
tuto stavbu. Starosta k tomu dále dodal, že na úpravu autobusových zastávek pro zvýšení
bezpečnosti cestujících poskytl Ol. Kraj letos poskytl dotaci pouze na tři takovéto projekty.
Spolufinancování podílu obce bude nutné řešit úvěrem, protože dotace musí být čerpána a
stavba dokončena v letošním roce.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 1.044.752,11 Kč,-Kč od Ol. kraje na projekt
„Zvýšení bezpečnosti dopravy Lutotín“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 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 9)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací od Olomouckého Kraje na pořízení nových
zásahových hadic pro JSDH Bílovice. Dotace je ve výši 10.000,-Kč,
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 10.000,-Kč od Ol. kraje na vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílovice na pořízení zásahových hadic a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace 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 10)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací na pořízení vybavení pro a JSDH Lutotín,
které nám byla schválena pro tuto jednotku, a to ve výši 13.000,-Kč. Dotace je určena na
nákup osobních ochranných prostředků
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 13.000,-Kč od Ol. kraje na vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Lutotín na pořízení ochranných prostředků a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace 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 11)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací na podporu prodejny smíšeného zboží
v Bílovicích. Dotaci poskytuje Olomoucký kraj ve výši 50% poskytnuté podpory. Tato podpora
byla poskytnuta provozovatelce prodejny i v minulém roce.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 25.000,-Kč od Ol. kraje na podporu
prodejny smíšeného zboží Bílovice“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.
2021/01630/OSR/DSM s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11
Olomouc, IČ: 60609460 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního
transferu ve výši 50.000,-Kč s Monikou Dostálovou, Bílovice 136, 798 41, IČ:01987488
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 12)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s přípravou oprav komunikací v Bílovicích a Lutotíně.
Bohužel termín, ve kterém měly být vyhodnoceny dotace od MMR byl poněkolikáté odsunut,
tudíž nevíme, zda bude naší obci podpora poskytnuta. Starosta navrhl projednat tento bod až
po vyhodnocení dotací od MMR.

● Zastupitelé obce s tímto návrhem souhlasili
K bodu 13)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o kontrole výkonu samostatné působnosti
provedené u obce Bílovice-Lutotín na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedl odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva Vnitra České republiky. Kontrolovány byly pozvánky a zápisy z jednání
zastupitelstva obce od 4.2.2020 do 22.4.2021. Kontrola žádné pochybení v práci starosty a
zastupitelstva obce neshledala.

Při kontrole nebyla shledána porušení zákona.
●

Zastupitelstvo obce vzalo informaci o kontrole výkonu samostatné působnost u obce
Bílovice-Lutotín na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, při které nebylo zjištěno porušení zákona, na
vědomí

K bodu 14)
V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s návrhem vzorové smlouvy na odvod
odpadních vod pro podnikatele, kteří se na kanalizaci připojí. Ve smlouvě bude upřesněn
způsob výpočtu odevzdané splaškové vody, a to buď směrným číslem, nebo měřením.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění vzorové smlouvy na odvod odpadních vod pro právnické
osoby a podnikatele
Dále pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv
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 15)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné se stížnostmi jednoho občana na činnost
starosty a potažmo zastupitelstva obce. Někdy se jedná o stížnosti na chod obce, financování
projektů, někdy se jedná o osobní urážky. Stěžovatel dále upozorňuje na nedostatečné
finanční prostředky obce na financování všech připravovaných projektů a upozorňuje, že úvěr
ve výši 7.000.000,- Kč, který si obec vzala na financování stavby kanalizace, nebude stačit na
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profinancování připravovaných akcí. Projekty, které obec v posledních šesti letech realizovala,
rozdělil na nezbytné, zbytné a zbytečné. Dále nazývá zastupitelstvo obce neužitečnými idioty.
Starosta se v souvislosti se těmito neustálými stížnostmi již obrátil i na právního zástupce. Pan
k tomu uvedl, že tak náročnou investiční akci, jakou je stavba kanalizace
nedokáže žádná obec financovat bez úvěru a úvěr naší obce je v porovnání s ostatními
obcemi minimální. Starosta k tomu dále dodal, že obec si bude muset na profinancování
některých investičních akcí vzít alespoň překlenovací úvěr, protože většina dotačních akcí se
musí nejprve realizovat, zaplatit dodavateli a teprve poté dochází k proplacení příslušné dotace
naší obci. Zastupitelé poté diskutovali o rozdělení projektů na nezbytné, zbytné a zbytečné.
Uvedli, že každý má jiný názor na to, které projekty jsou zbytečné a které nezbytné.
●

Zastupitelstvo obce vzalo informaci o neustálých stížnostech občana naší obce na
starostu a zastupitelstvo obce na vědomí

K bodu 16)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene na
umístění přípojky elektrické energie na parcelách č.1043, 889 v katastrálním území Bílovice,
která je ve vlastnictví obce. Na uzavření této smlouvy byla v minulosti uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: č.: PV014330066185/001 pro umístění stavby „Bílovice, DS NN, Tesařová“ na pozemku parc.
č.1043, 889 v katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO 280 85 400, za částku 3.300,-Kč
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 17)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na umístění přípojky elektrické energie na parcele č.1453 v katastrálním
území Bílovice, která je ve vlastnictví obce.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č.: č.: PR001030065558/001-MOPR pro umístění stavby „B. Mlýn, Mokřiny, kabelová smyčka, Továrek“
na pozemku parc. č.1453 v katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO 280 85 400, za částku 1.000,-Kč
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 dále starosta seznámil přítomné s dotací na revitalizaci zeleně v Bílovicích.
Jedná se o výsadbu v parčíku, u prodejny, na zahradě za žudrem, před žudrem a kolem cesty
za humny. Martin Smutný k tomu uvedl, že při přípravě projektu se počítalo i s výsadbou
v parčíku v Lutotíně a okolo kaple sv. Anny. Zastupitelé se dohodli, že na podzim se vysází
novými stromy i tyto lokality.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 963.122,24-Kč na projekt „Revitalizace
zeleně v intravilánu obce Bílovice-Lutotín, k.ú. Bílovice“ od Státního fondu životního
prostředí
●

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

K bodu 19)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s provedenou roční prohlídkou bezpečnosti
práce. Je navrženo několik opatření pro zvýšení bezpečnosti v obecních objektech a
prostorách. Především technik navrhuje pořídit zábradlí u stavidla mlýnského náhonu u splavu
v Lutotíně.
Zastupitelstvo obce vzalo roční prověrku BOZP na vědomí
K bodu 20)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s záměrem Mikroregionu Kostelecko na pořízení
adaptační strategie na klimatickou. Projekt je financovaný z tzv. Norských fondů. Cílem
adaptační strategie je vytipovat vhodné aktivity a lokality s příznivým dopadem na klimatickou
změnu. Tedy nakládání s dešťovou vodou v obcích, obnova krajinných struktur, mokřadů a
podobně.
Zastupitelstvo obce vzalo informaci o záměru Mikroregionu Kostelecko na pořízení
adaptační strategie na klimatickou změnu na vědomí
K bodu 21)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s dotací na podporu spolkové činnost se SZIF,
kterou administruje MAS Region Haná. Obec dostala dotaci na vybavení klubovny, topení,
stoly, židle a kuchyňku v budově obecního úřadu v Bílovicích. Dotace je ve výši 80%
pořizovacích nákladů.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR na úpravy a vybavení spolkových prostor v Bílovicích se Státním zemědělským
intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00, Hlavní město Praha - Nové Město,
IČ:48133981
Dále pověřuje starostu obce podpisem této dohody
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
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s dotacemi pro spolky, uvedl, že ze stejného
dotačního programu získali tuto dotaci ještě SDH Bílovice a Spolek Klub přátel Lihoměrky
z Lutotína. Uvedl, že vybavení je potřeba nejprve zakoupit a následně žádat o proplacení na
SZIF, který všechno vybavení zkontroluje a teprve poté proplatí dotaci. Miroslav Říčař se
k tomu vyjádřil za hasiče, popsal pořizované vybavení. Jedná se o pivní sety, stan, ozvučovací
zařízení a kuchyň do klubovny hasičů. Uvedl, že SDH nedisponuje takovým množstvím
prostředků, aby veškeré vybavení sbor nakoupil a poté čekal na proplacení dotace. Navíc je již
od minulého roku omezeno pořádání kulturních akcí, které byly hlavním zdrojem příjmů pro
SDH. Dále uvedl, že sbor financuje provoz několika sportovních družstev včetně družstva
mladých hasičů.
Martin Smutný se vyjádřil za Spolek Klub přátel Lihoměrky. Popsal pořizované vybavení, což je
stan, pivní sety, projektor s plátnem a ozvučovací zařízení. Uvedl, že spolek také nedisponuje
takovým množstvím prostředků, aby tento nákup profinancoval. Uvítal by také půjčku od obce,
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část prostředků spolek má a část mu zapůjčí členové. Po proplacení dotace spolky finanční
prostředky obci vrátí.
Zastupitelé po diskusi shodli, že každému spolku schválí na profinancování těchto projektů
návratnou finanční výpomoc ve výši 100.000,-Kč
●

●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve
výši 100.000,-Kč s SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Bílovice, Bílovice č.p.39, 798 41,
IČ:62859820a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000,-Kč
se Spolkem Klub přátel Lihoměrky, Lutotín č.p. 79, 798 41, IČ: 07262167 se splatností do
31.12.2021
O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 22)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné se smlouvami o zřízení věcného břemene a o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o přesné vyčíslení částky po
geometrickém zaměření optické sítě v Bílovicích, kde byla částka 270,-Kč za jeden metr. Tato
částka byla z důvodu již existující projektové dokumentace na tuto síť, kterou financovala obec
a také za rozšíření výkopů při přesunu elektrického vedení do země. Tyto výkopové práce také
financovala obec.
V Lutotíně je částka ze věcné břemeno 30,-Kč/m uložené chráničky v intravilánu obce a 5,Kč/m v extravilánu obce. Veškeré výkopové a následné práce si financuje společnost Infos.
Starosta uvedl, že z tohoto důvodu jsou částky za věcné břemeno v Bílovicích a Lutotíně
rozdílné.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v K.Ú. Bílovice se
společností Infos LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831
za částku za částku 1.130.369,-Kč. Dále uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene v K.Ú. Lutotín za částku 30,-Kč/m uložené chráničky v Intravilánu obce a 5,Kč/m v extravilánu obce.
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 23)
V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s žádostí o prodej pozemku parcelní číslo
69/11 v katastrálním území Bílovice, kterou podal pan
Jedná se o pozemek o
výměře 268m2 za školkou v Bílovicích. Starosta následně žádost přečetl a vyzval přítomné,
aby se k této žádosti vyjádřili. Martin Smutný k tomu uvedl, že zastupitelé by se měli k této
žádosti postavit stejně, jako k žádosti o odkup pozemku parc. č.606 v Lutotíně, kde byli
zastupitelé proti prodeji a nabídli dlouhodobý pronájem. Dále uvedl, že již několik občanů si
stěžovalo na prodeje obecních pozemků, že se tímto způsobem obec zbytečně zbavuje
majetku. Starosta k tomu dodal, že obec prodávala pozemky, které byly v dlouhodobém
užívání žadatelů a nebo se jednalo o nesrovnalosti, na které se přišlo při digitalizaci
katastrálních map. Dodal, že obec plánuje prodávat pouze pozemky určené k výstavbě, a které
budou výrazným příjmem obecního rozpočtu.

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 69/11 v katastrálním území
Bílovice
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●
●

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

K bodu 24)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička.
Jedná se o smlouvu, kterou naše obec uzavřela i v předchozích letech. Stejně jako pro
spoustu dalších obcí zajišťovala nákup elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze.
Poplatek za administraci obci Blatnička činí 1.000,-Kč
●

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Obcí Blatnička,
IČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71 za částku 1.000,-Kč
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 25)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.4./2021, které schválil
starosta v rámci svojí pravomoci
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 19.668,32 Kč
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 30.250 Kč
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy
-10.581,68 Kč
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 4./2021 na vědomí

●

tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.5./2021, které schválil
starosta v rámci svojí pravomoci
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 56.144 Kč
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 74.486,50 Kč
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy
-18.342,50 Kč
Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 5./2021 na vědomí
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.6./2021
⮚ Na příjmové stránce se jedná o snížení příjmů o 3.126.688,82 Kč.
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 3.505.067,73 Kč.
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy -378.378,91 Kč
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6./2021

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 6./2021 bylo schváleno

K bodu 26)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s dotací na pořízení dvoustupňové projektové
dokumentace na akci „Obnova ekostability funkcí vodních toků a na vodu vázaných
ekosystémů v obci Bílovice Lutotín“. Podání žádosti o dotaci schválilo zastupitelstvo obce na
předchozím zasedání, dotace činí 90% nákladů a stavba by měla být dokončena do konce
roku 2027.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 528.165,-Kč na projekt PP_ obnova
ekostability funkcí vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů v obci Bílovice Lutotín
od Státního fondu životního prostředí na pořízení projektové dokumentace
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●

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

K bodu 27)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné se žádostí SDH Bílovice o změnu termínů

krácení nočního klidu, které jsou jiné, než se původně při schvalování vyhlášky
počítalo. Je to z důvodu epidemické situace, kdy bylo pořádání hromadných kulturních
a sportovních akcí zakázáno. Konkrétně se jedná o taneční zábavu, která se bude
konat v noci ze 4.7 na 5.7.2021 a noční soutěž v požárním sportu, která se bude konat
v noci ze 17.7. na 18.7.2021

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu termínu krácení nočního klidu n noc z 4.7 na 5.7. a na
noc z 17.7. na 18.7.2021.
●

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

K bodu 28)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
⮚ Paní
se dotázala, jakým způsobem bude opravena cesta před jejich
domem. Starosta odpověděl, že na cestě bude opět asfalt, nicméně záleží na přidělení
dotace z MMR.
⮚ Pan
se dotázal, co se kope na Bílé hoře. Starosta uvedl, že se jedná o
optický komunikační kabel, který tam ukládá společnost Infos, která buduje datovou síť
z Prostějova na Konicko
⮚ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 29)

Usnesení:

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:

1. Program zasedání
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Evu Oščádalovou
a Vladimíra Stančíka
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
3. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Dětská hřiště Bílovice - Lutotín“ se
společností HRAS – zařízení hřišť s.r.o. Zemědělská 145/6, 736 01, Havířov- Dolní Datyně,
IČ: 47666331.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
4. Přijetí dotace ve výši 1.044.752,11 Kč,-Kč od Ol. kraje na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy
Lutotín“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
5. Přijetí dotace ve výši 10.000,-Kč od Ol. kraje na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Bílovice na pořízení zásahových hadic a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
6. Přijetí dotace ve výši 13.000,-Kč od Ol. kraje na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Lutotín na pořízení ochranných prostředků a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
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7. Přijetí dotace ve výši 25.000,-Kč od Ol. kraje na podporu prodejny smíšeného zboží Bílovice“ a
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/01630/OSR/DSM s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 50.000,-Kč s Monikou Dostálovou,
Bílovice 136, 798 41, IČ:01987488
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
8. Schvaluje znění vzorové smlouvy na odvod odpadních vod pro právnické osoby a podnikatele
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: č.: PV-014330066185/001 pro umístění stavby
„Bílovice, DS NN, Tesařová“ na pozemku parc. č.1043, 889 v katastrálním území Bílovice se
společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO 280 85 400, za částku
3.300,-Kč
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č.: č.: PR-001030065558/001-MOPR pro
umístění stavby „B. Mlýn, Mokřiny, kabelová smyčka, Továrek“ na pozemku parc. č.1453 v
katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO 280 85 400, za částku 1.000,-Kč
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
11. Přijetí dotace ve výši 963.122,24-Kč na projekt „Revitalizace zeleně v intravilánu obce BíloviceLutotín, k.ú. Bílovice“ od Státního fondu životního prostředí
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
12. Uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na úpravy a vybavení
spolkových prostor v Bílovicích se Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách
801/33, 110 00, Hlavní město Praha - Nové Město, IČ:48133981
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
13. Uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000,-Kč s SH ČMS
Sborem dobrovolných hasičů Bílovice, Bílovice č.p.39, 798 41, IČ:62859820a uzavření smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000,-Kč se Spolkem Klub přátel Lihoměrky,
Lutotín č.p. 79, 798 41, IČ: 07262167 se splatností do 31.12.2021
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v K.Ú. Bílovice se společností Infos LEAS, s.r.o.
sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku za částku 1.130.369,Kč. Dále uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v K.Ú. Lutotín za
částku 30,-Kč/m uložené chráničky v Intravilánu obce a 5,-Kč/m v extravilánu obce.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
15. Uzavření smlouvy o spolupráci s Obcí Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71 za částku
1.000,-Kč
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
16. Rozpočtové opatření č.6./2021
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
17. Přijetí dotace ve výši 528.165,-Kč na projekt PP_ obnova ekostability funkcí vodních toků a na
vodu vázaných ekosystémů v obci Bílovice Lutotín od Státního fondu životního prostředí na
pořízení projektové dokumentace
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
18. Změnu termínu krácení nočního klidu na noc z 4.7 na 5.7. 2021 a na noc z 17.7. na 18.7.2021
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:

1. Plnění usnesení č.2/2021
2. Zprávu o činnosti
3. Informaci o kontrole výkonu samostatné působnost u obce Bílovice-Lutotín na základě § 129 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, při které
nebylo zjištěno porušení zákona
4. Informaci o neustálých stížnostech občana naší obce na starostu a zastupitelstvo obce
5. Roční prověrku BOZP
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ZÁPIS č. 3/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 3. června 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79
6. Informaci o záměru Mikroregionu Kostelecko na pořízení adaptační strategie na klimatickou
změnu

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.10,
č.11, č.12, č.13, č.14, č.15 tohoto usnesení

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín neschvaluje:

1. Prodej pozemku parcelní číslo 606 v katastrálním území Lutotín.
Pro 0/ proti 9/ zdržel se 0

2. Prodej pozemku parcelní číslo 69/11 v katastrálním území Bílovice.
Pro 0/ proti 9/ zdržel se 0
K bodu 30)

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:45 hodin.

Zapsal: Martin Smutný
Ověřili: Eva Oščádalová. …………………
Vladimír Stančík …………………………
Martin Smutný

místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 13.6.2021
Sňato dne: ………………………………
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