ZÁPIS č. 6/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 24. listopadu 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. 5/2021
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání výsledku aukce na prodej pozemků v Lutotíně
7. Projednání OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpad. hospodářství
8. Projednání OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komun. odpadu
9. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene – opt. síť
10. Projednání smlouvy o zřízení věc. břemene – kabel NN
11. Projednání dodatku k SoD na Revitalizaci zeleně v intravilánu obce
12. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Ol. krajem
13. Seznámení s výsledkem nákupů energií
14. Projednání dohody o narovnání
15. Projednání uzavření dohody o provedení práce na administrativní práce
16. Projednání věcného břemene s Městem Kostelec n/H na kanal. přivaděč
17. Seznámení s rozp. opatřeními č.11/2021 a projednání rozp. opatření č. 12/2021
18. Diskuse
19. Usnesení
20. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00 hodin, přivítal
přítomné zastupitele (na zasedání nejsou kromě zastupitelů přítomni žádní občané) a uvedl, že
zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední
desce od 16. listopadu 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.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další bod, který by zastupitelstvo
obce mělo projednat:
 Žádost o dar spolku KaRaBíLek, z.s.
 Žádost o dar klubu stolního tenisu Bílovice
 Projednání záměru podat žádost o dotaci na rekonstrukci komunikací na MMR
●
●

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: 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 pana Petra Krupu a pana Josefa Měchuru
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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 dotace z programu 02_01_01_Podpora budování a
obnovy infrastruktury obce č. 2021/03469/OSR/DSM s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 byla uzavřena
● Usnesení č.4: smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, zadané
postupem mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností
KP Stavební společnost s.r.o. Určická 1273/76, 796 01, Prostějov, IČ:29205794 byla
uzavřena na část č.1
● Usnesení č.6: Dohoda o pracovní činnosti s paní Evou Oščádalovu, Bílovice č.p.51, 798
41 byla uzavřena
● Usnesení č.7: dohody o výpůjčce skladů na hřišti v Lutotíně na parcele č.689 v K.Ú.
Lutotín se Spolkem Klub přátel Lihoměrky, Lutotín č.p. 79, Bílovice – Lutotín, 798 41,
IČ:07262167 a dohoda o výpůjčce skladů na hřišti v Bílovicích na parcele č.1166 v K.Ú.
Bílovice s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bílovice, Bílovice 39, 798 41 Bílovice –
Lutotín, IČ: 62859820 byly uzavřeny
● Usnesení č.8: smlouva o pronájmu parcely č.606 v K.Ú. Lutotín o výměře 797m2 ve
vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, zapsáno na LV č.1, vedeno u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov s panem Petrem Stavělou, Jiráskova
384, 798 52, Konice za částku 2.000,-Kč ročně byla uzavřena
● Usnesení č.9 dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci s Obcí Blatnička, IČ: 00488518,
Blatnička 163, 696 71 byl uzavřen
● 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 doposud nebyla 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:
 Několik občanů se obrátilo na obec se stížností na volně pobíhající psi v Bílovicích.
Starosta o projednání této stížnosti informoval přítomné. Dále vyzval občany, aby si své
psi řádně zajistili a pokud se s volně pobíhajícími psi setkají, aby přivolali policii ČR,
případně psa vyfotili, aby mohl být dohledán majitel. Současně připomněl povinnost
přihlásit psi do evidence obce a povinnost psy očipovat.
Zastupitelstvo obce vzalo informace o stížnostech na volně pobíhající psy
v Bílovicích na vědomí
 Firma Infos a provádí výkopové práce a pokládku optického vedení a přípojek v Lutotíně.
 V Bílovicích byla dokončena rekonstrukce chodníků od školky k mostu
 Probíhají dokončovací práce na budování autobusových zastávek na hlavní silnici nad
Lutotínem
 Probíhají výsadby v intravilánu obce
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
K bodu 6)
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V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výsledky elektronické aukce na prodej pozemků
v Lutotíně. Jednalo se o tři stavební parcely pro rodinné domy a dvě parcely pro stavbu
garáže. Celková částka za prodej pozemků činí 5.175.650,-Kč. Vyvolávací cena, která
odpovídala odhadní ceně se zvýšila celkem o 1.680.650,-Kč
● Zastupitelstvo obce výsledek elektronické aukce na prodej pozemků v Lutotíně na
vědomí
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků a uzavření kupních smluv na prodej těchto
pozemků:
1) parcelní číslo 184/4, orná půda o výměře 759 m2 – kupující
, za částku 1.700.000,-Kč
2) parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759 m2 – kupující
1, za částku
1.600.000,-Kč
3) parcelní číslo 184/13, orná půda o výměře 758 m2 – kupující
, za částku 1.700.000,-Kč
4) parcelní číslo 184/14, zahrada o výměře 27 m2 – kupující
, za částku 70.650,-Kč
5) parcelní číslo 184/15, zahrada o výměře 27 m2 – kupující
n
, za částku 105.000,-Kč
Všechny výše uvedené pozemky jsou 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 pověřuje starostu obce, aby v jednotlivých konkrétních případech uděloval
souhlas se zatížením jakéhokoliv z pozemků:
parcelní číslo 184/4, orná půda o výměře 759 m2, pro výstavbu rodinného domu,
parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759m2, pro výstavbu rodinného domu,
parcelní číslo 184/13, orná půda o výměře 758m2, pro výstavbu rodinného domu,
parcelní číslo 184/14, zahrada o výměře 27m2, pro výstavbu garáže,
parcelní číslo 184/15, zahrada o výměře 27m2, pro výstavbu garáže,
a to zejména zástavním právem, zákazem zcizení, a to za účelem zajištění financování koupě
výše uvedeného pozemku a financování výstavby rodinného domu či garáže prostřednictvím
úvěru.
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 7)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje
obecně závazná vyhláška obce Bílovice – Lutotín č. 3/2015 ze dne 16.3.2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bílovice - Lutotín.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
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O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 8)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Schválením této vyhlášky dojde ke zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2019. Starosta
seznámil přítomné se předběžným vyúčtováním nákladů na svoz odpadu, který je v letošním
roce v přebytku přibližně 20.000,- Kč. Ve vyhlášce se změní několik formulací, aby odpovídala
v současnosti platným právním předpisům a především dojde ke zvýšení poplatku na 500,-Kč
ročně ze současných 400,-Kč. Zvýšení je nutné především z důvodu neustále se zvyšujícím
cenám za svoz směsného komunálního odpadu a zvyšujícím se poplatkům za skládkování.
Někteří zastupitelé se zvýšením poplatku nesouhlasili, protože byl zvýšen nedávno a obec za
svoz odpadů svozovým firmám v současné době nedoplácí.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 3 – ZDRŽEL SE: 0 (Proti Martin
Smutný, Eva Oščádalová, Pavel Synek)
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

●

K bodu 9)
V tomto bodě starosta obce seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene se společností Infos za uložení chrániček pro optickou datovou síť
v Lutotíně. Jedná se o další část výstavby optických síťí.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností Infos LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ:
49977831 za částku ve výši 30,- Kč v intravilánu obce a 5,- Kč v extravilánu obce za 1 metr
uložené chráničky.
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 zřízení věcného břemene na
umístění kabelu nízkého napětí v Bílovicích. 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.:
PR-014330070671/001-ADS pro umístění stavby „Bílovice, kabel NN“ na pozemcích parc. č.
1039, 1043, 1055, 1064/2, 1091/1, 1092, 1146, 1164/1, 1230, 131, 14, 190/1, 204, 259/1,
260/1, 261, 263, 264, 265, 69/1, 887/2, 889, 894/1 v katastrálním území Bílovice se
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společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO 280 85 400, za částku
120.000,-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 11)
Starosta navrhl tento bod neprojednávat, protože realizační firma nakonec stihne provést
výsadby včas
K bodu 12)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti se správou silnic Olomouckého kraje na autobusové zálivy a
protlak pod silnicí při stavbě zastávek nad Lutotínem
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11
Olomouc, IČ: 60609460
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 13)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné se závěrkovými listy na nákup silové elektřiny a
zemního plynu. Energie naše obec nakupuje s dalšími asi 260-ti obcemi na komoditní burze
Kladno. Pro příští rok bude mít cenu silové elektřiny 3241 až 3801,- Kč za MWh, v předchozím
roce byla cena 1288,- Kč až 1510,-Kč za MWh a cenu plynu 1547,-Kč za MWh, v minulém
roce byla cena 420,-Kč za MWh.
Zastupitelstvo obce vzalo informaci o cenách energií na rok 2022 na vědomí
K bodu 14)
V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s návrhem dohody o narovnání s pozůstalými
po
, která nešťastně zemřela při pádu do sklepa na žudru v Bílovicích.
Pozůstalým bude vyplacena náhrada nemajetkové újmy ve výši 5.000.000,-Kč, z toho
4.977.500,-Kč činí pojistné plnění od pojišťovny KOOPERATIVA a 2.500,-Kč je spoluúčast
obce.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o narovnání s poškozenými po smrti
, a to na částku ve výši 5.000.000,-Kč
Dále pověřuje starostu obce podpisem této dohody.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh dohody prostudovat.
●
●

y

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
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K bodu 15)
V tomto bodě informoval starosta přítomné s návrhem dohody o provedení práce s Evou
Oščádalovou. Uzavření této smlouvy musí schválit zastupitelstvo obce, protože je jeho
členkou. Současná hospodářka obce je již zdravotně v pořádku a bude svou práci nadále
vykonávat.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení dohody o pracovní činnosti k 30.11.2021 a uzavření
dohody o provedení práce s paní Evou Oščádalovu, Bílovice č.p.51, 798 41, Bílovice-Lutotín
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 16)
V tomto bodě starosta sdělil, že se stále čeká na návrh smlouvy od Kostelce na Hané a
doposud nebyl zpracován odhad na cenu za věcné břemeno.
K bodu 17)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.11/2021, které schválil
starosta v rámci svojí pravomoci
 Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 37.233,40-Kč
 Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 37.233,40-Kč

 Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy
0,-Kč
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 11/2021 na vědomí
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.12./2021
 Na příjmové stránce se jedná o snížení příjmů o 2.009.073,-Kč
 Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 2.009.073,-Kč
 Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy +- 0
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.12/2021
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 12/2021 bylo schváleno

K bodu 18)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí spolku KaRaBíLek o finanční dar na
profinancování vyšších nákladů na provoz mikrojeslí.
●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 12.000,-Kč s
KaRaBíLek, zapsaný spolek, Lutotín č.p. PSČ 798 41, IČ: 05008051
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
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ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 24. listopadu 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79
K bodu 19)
V tomto bodě informoval přítomné o žádosti klubu stolního tenisu Bílovice o finanční dar na
provoz ve výši 5.000,-Kč. Předseda klubu Petr Krupa seznámil přítomné s činností. Finanční
příspěvek bude použit především na vytápění prostor, ve kterých trénují a hrají zápasy.
Seznámit s výsledky hráčů se zájemci mohou na internetových stránkách Českého svazu
stolního tenisu: Výsledky v jednotlivých soutěžích v stolním tenise můžete najít na
internetových stránkách České asociace stolního tenisu: https://stis.ping-pong.cz/htm/
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro klub stolního tenisu Bílovice ve
výši 5.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.
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 20)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné se záměrem podat žádost o dotaci na akci „Oprava
místních komunikací v obci Bílovice – Lutotín“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací, kde bude
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činit max. 80 % celkových uznatelných nákladů projektu
a spolufinancování bude ve výši alespoň 20 % celkových uznatelných nákladů.
Podání žádosti schválilo zastupitelstvo obce již na svém předchozím zasedání, ale nebyl
specifikován dotační titul
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních
komunikací v obci Bílovice - Lutotín“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro
místní rozvoj.
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 21)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
 Starosta SDH Bílovice Miroslav Říčař informoval přítomné o zrušení výroční valné
hromady SDH.
 Dále Miroslav Říčař vyzval zastupitele, aby se vyjádřily, zda uspořádat tradiční
čertovskou jízdu. Zastupitelé po diskusi navrhli tuto akci v letošním roce nepořádat.
 Pavel Synek upozornil na nedokončené terénní úpravy v okolí lanovky v Bílovicích.
Starosta uvedl, že terénní úpravy jsou v režii obce a budou dokončeny, jakmile to
počasí dovolí
 Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 22)

Usnesení:

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:

1. Program zasedání
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Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Petra Krupu
a Josefa Měchuru
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
3. Prodej pozemků a uzavření kupních smluv na prodej těchto pozemků:
1) parcelní číslo 184/4, orná půda o výměře 759 m2 – kupující
2) parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759 m – kupující
2

za částku 1.700.000,-Kč

1, za částku
1.600.000,-Kč
3) parcelní číslo 184/13, orná půda o výměře 758 m2 – kupující
n
1, za částku 1.700.000,-Kč
4) parcelní číslo 184/14, zahrada o výměře 27 m2 – kupující
en
, za částku 70.650,-Kč
5) parcelní číslo 184/15, zahrada o výměře 27 m2 – kupující
, za částku 105.000,-Kč
Všechny výše uvedené pozemky jsou 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
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Pro 6/ proti 3/ zdržel se 0 (Proti Martin Smutný, Eva Oščádalová, Pavel Synek
6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Infos LEAS,
s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku ve výši 30,- Kč v
intravilánu obce a 5,- Kč v extravilánu obce za 1 metr uložené chráničky.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PR-014330070671/001-ADS pro umístění
stavby „Bílovice, kabel NN“ na pozemcích parc. č. 1039, 1043, 1055, 1064/2, 1091/1, 1092,
1146, 1164/1, 1230, 131, 14, 190/1, 204, 259/1, 260/1, 261, 263, 264, 265, 69/1, 887/2, 889,
894/1 v katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602
00 Brno IČO 280 85 400, za částku 120.000,-Kč
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
8. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
9. Uzavření dohody o narovnání s poškozenými po smrti
, a to na částku ve výši
5.000.000,-Kč
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
10. Ukončení dohody o pracovní činnosti k 30.11.2021 a uzavření dohody o provedení práce s paní
Evou Oščádalovu, Bílovice č.p.51, 798 41, Bílovice-Lutotín
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
11. Rozpočtové opatření č.12/2021
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
12. Poskytnutí finančního daru ve výši 12.000,-Kč pro KaRaBíLek, z.s. a uzavření darovací smlouvy
na tento finanční dar s KaRaBíLek, zapsaný spolek, Lutotín č.p. PSČ 798 41, IČ: 05008051
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
13. Poskytnutí finančního daru pro klub stolního tenisu Bílovice ve výši 5.000,-Kč a uzavření
darovací smlouvy na tento finanční dar.
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ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 24. listopadu 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
14. Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací v obci Bílovice - Lutotín“ z
podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A, Podpora
obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:

Plnění usnesení č.5/2021
Informace o stížnostech na volně pobíhající psy v Bílovicích
Zprávu o činnosti
Výsledek elektronické aukce na prodej pozemků v Lutotíně
Informaci o cenách energií na rok 2022
Informaci rozpočtovém opatření č. 11/2021

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.12, č.13
tohoto usnesení
2. Aby v jednotlivých konkrétních případech uděloval souhlas se zatížením jakéhokoliv z pozemků:
parcelní číslo 184/4, orná půda o výměře 759 m2, pro výstavbu rodinného domu,
parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759m2, pro výstavbu rodinného domu,
parcelní číslo 184/13, orná půda o výměře 758m2, pro výstavbu rodinného domu,
parcelní číslo 184/14, zahrada o výměře 27m2, pro výstavbu garáže,
parcelní číslo 184/15, zahrada o výměře 27m2, pro výstavbu garáže,
a to zejména zástavním právem, zákazem zcizení, a to za účelem zajištění financování koupě
výše uvedeného pozemku a financování výstavby rodinného domu či garáže prostřednictvím
úvěru.
3. Starostu obce podáním žádosti uvedené v článku I. bod č.14 tohoto usnesení
K bodu 23)

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:25 hodin.

Zapsal: Martin Smutný
Ověřili: Petr Krupa. ……………………………………..
Josef Měchura, DiS ……………………………..
Martin Smutný

Ing. Miroslav Hochvald

místostarosta obce

starosta obce

Vyvěšeno dne: 4.12.2021
Sňato dne: ………………………………
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