Zápis č"312014

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konan
1B-ti hodin v prostorách ..Zudru" v Bílovicích.

dne 30.6.2014 od

Účast dle prezenčnílistiny'
Z pracovnich důvodťromluven Vladimír Tesař'
Program jedrrání: 1) Zahájení
2) InÍbrrnace o činnosti
3) Schválení závěrečnélro ťlčtuobce zarok 2013, účetnízávěrky

2013 včetně souvisejících příloh.
4) Schválení poplatku zaodvozkomunálního odpadu azapsa
5)

zarok

Audit zarok2073

6) Schválení počtu zastupite1ťr na volebního období 2OI5
7) První rozpočtovéopatření l.oku 2014.

- 2arc

8) Rťlzné

9) Usnesení a závěr

ad 1) .Iednání zastr-rpitelstva obce zahájil r' 18:05 hodin starosta obce Jan Toman.Přivítal
přítomné, zvláŠtě přivítal starostu klubu seniorů pana ing.Jana Kličku a poděkoval mu
za besedu o ponrlázkách , která byla tlrčerra mlaclému mysliveckému spolku
Koroptvičky a všenl příchozím'Následně seznámil přítomné S proglamem.jednání a
navázal na pracovní zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.5'2014.
Program jeclnání byl jednomyslně schválen.
Dále byl schváien zapisovatel z jednání a ověřovatelé zápisu. Zápisprovede Jan Toman
nl.a or,ěří pánové Jaroslav Babiánek a V]aclimír Stančík.

ad 2) Starosta obce Jan Toman podal přítomnýrn informaci o činnosti od posledního zasedání
zastupitelstva obce
:

a) Byiy provedeny volby do Evropského parlamentu.
b) Probíhá stálé sečenítrávy.

c)

By1a clokončena digitalizace pozemků v Lutotíně.

I

v Bílovicícha Lutotíně.
Kontrola Ministerstva vnitra našeho obecního úřadu'
KrádeŽe v našíobci.

d) Byl uskutečněrr dětský den.
e) Probíhá oplava místníchkomurrikací
g)

ad 3) Starosta obce Jan Toman předloŽil přítomným " Závětečný účetobce Bílovice

-

Lutotín " Za Tok 20i3 .ťrčetnízávěrku obce a mateřské školy zatok2013,finanční
hospoclařerlí rnateřské školy za rok 2013, výkaz zisku a ztrát, rozvahu a přílohy zarok
2013, všechny dokumerrty projednal a schválil finančnívýbor.
Závěrečný ťLčet, ťlčetnizávěrky za rok2013 a související přílohy byly zastupiteli bez
připomínek jednohlasně schváleny.

ad 4) Starosta obce Jan "foman připomenLrl kalkulaci nákladů na

likvidaci odpadů za rok
2013
Návazně na tr-tto informaci starosta obce navrhl zastupitelům a občanůmstejnou částku
zavývoz kom. odpadu jako V loce 2013' Zastupitelé sclrválili stejnorr částku zaodvoz
kom. odpadu jako V Íoce 2013 pro děti a dospělé ve výší300,- Kč.

-2Poplatek zapsaje 50,- Kč, ataké byljednohlasně schvá1en.
ad 5) Starosta obce .Ian Toman předloŽil výsledek auditu hospodaření obce
2073. Závěr - nebyly zjištěny chyby a neclostatky

zarok

ad 6) Místostarosta obce pan Ivo Bartošek poŽáclal, abychom potvrdili počet zastupitelů na
nové volební období' Starosta obce Jan Toman navrhl, aby nové zastupitelstvo mělo
opět 9 členťr.Zastr"rpitelé všemi hlasy schválili 9-ti člennézastupitelstvo obce na nové
volební obc1obí 2015 - 2018.

foman předrresi I. rozpočtové opatření na rok 21l4,které obsahuje:
dotaci na voiby
přijmy z pozemkťr
příspěvek rra dům seniorů v Kostelci na Hané
Zastupitelé první rozpočtovéopatření na rok2OL4 schválili.

ad 7) Starosta obce Jan

_

ad 8) a) Starosta obce Jarr Toman přednesl Žádost pana Martina Smutného o příspěvek na
cloclrázku své dcery do školy na šl<olní rok2014
2015.

-

Příspěvek byl schválen všemi přítomnými hlasy zastupitelů.

b) Pan Miroslav

v Bílovicíclr.

Řieai požádal starostu obce

o přidělení popisného číslaareálu hřiště

c) Slečna Markéta Bartošková se dotazovala, zďa-li bude nějakým zpťrsobem
zrekollstruováno veřejné osvětlení v Bí1ovicích.
d)

Pan

požádal o oplavu světla v uličce v Bílovicícha o odstranění
větví stromů, které brání světlu.
Starosta obce slíbil, Že světlo opr'aví a větve ořeže a odstraní.
.Ian Flalor'rzka

e) Pan Jaroslav Babiánek navrhl, zdaby nebylo moŽnó zabezpečithřiště v

Bílovicích

přeclnávštěvami přespolních občanů, kteří způsobují na hřišti nepořádek.

Í) Pan ^Iosef

Měchura

se dotazoval, zda je výjimka

z uzemní plán

reálná.
Starosta obce trvedl, Že se nachází v zastavěné části obce a pro

v

jeho situaci

týo případy by měla
výjimka platit.Dále dodal, Že příštíměsíc by měl být poskýnut návrh územního
plánu obce k dalšímu projedrrání.
g) Paní Lenka l(rrrpová se clotazovala, co se bude dít S lidmi , kteří neustále pálí na
zahradě pner-rnratiky.
Starosta obce uvedl' Že cesta vede poltze přes domluvu a tolerancí lidí mezi sebou.
lr) Parr Jan Krupa pozval všechny občany na soutěŽ v požárnim útoku
pohár
',o
starosty obce Bílovice-Ltrtotín" , která se uskutečnív sobotu 12.6.2O14
na hřišti

v Bílovicíchod 15:00 lrodin. Přislíbil pěknou podívanou, skvělé výkony soutěŽících
a nabídl bolraté občerstvení.Závod je zaÍazen do seriálu soutěžíVC Prostějovska
v požárním útoku Páter cup 2014.

ad 9)

USNI]SljNI
1) Z,astLrpite1str,o

obce r'zalo nir r'ědtlrní inlttrnrace o činn<lsti.

2) ZastLrpitelst."'o obcc r'šenri irlasy schr.irlilo:

zár'ěrcčrrý účetobce Bílovice-LLttotín za rok 2013
Kč ztl odvoz kottrlrtrálrtílro oc1padu na rok 2014 na občarra
poplatck Zlr psa 50.- Kč
ťrčetnízávčrky clhce a nrateřslté Školyza rok 20] 3.lrospodaření rrrateřské školy"
výkaz zisku a ztréý. rozvahlt a příiohy za rok ?013.
příspčvekna školriépro clcerti pirnlt Martina Smutnélro
počet zastr:pitelťi na volební období2015 * 2018
prvtrí rozpočtovéopatt'ení roku 20l4
r'ýsleclelt aurclitu za rok 20 l 3
čirstkr"r 300.-

Star'osta olrcc .Iiin'l'otrran
Lrkorrčii.

v l9:30 hoclin ;ltlclčkoval přítonrrrýnr z,aúčasta jednání

Zápls r,yhotovetr dne

/.apsal: .Iittl

l'olttattt

rrrl.-,t C2ýrb.|

-

ovčřili : Jaroslav I]abiánek

Vladiniír S1ančík
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fuwnu
Ivo Bartošek
ntístostarosta obcc

rl"zz,a

Jan Toman
starosta obce

