ZÁPIS č. 7/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 17. prosince 2020 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, Petr Krupa, Vladimír Stančík,
Eva Oščádalová, Pavel Synek, RNDr. Pavel Ptáček Ph.D.
Josef Měchura, DiS
Omluven: Bc. Miroslav Říčař
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 6/2020
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání dodatku ke smlouvě o dotaci s Olomouckým krajem na „Cyklostezku“
7. Projednání nabídek na úvěr a smlouvy o posk. úvěru
8. Projednání návrhu rozpočtu MŠ na rok 2021 a rozpočtového výhledu MŠ 2022 – 2023
9. Projednání výše poplatků za odpady, popl. ze psů, a výše stočného na r. 2021
10. Projednání složení inventarizačních komisí a plánu inventur
11. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s.
12. Projednání nabídky na připoložení vodovodního potrubí při výstavbě kanalizace
13. Projednání žádosti o dar ZŠ JISTOTA o.p.s.
14. Projednání cenové nabídky na výkon pověřence pro ochr. osob. údajů
15. Projednání rozpočtového opatření č. 12/2020
16. Projednání a schválení podání žádostí o dotace v r. 2021 (MMR a Ol. kraj)
17. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 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 9. prosince 2020, 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.
Dále dodal, že zasedání se koná v době nouzového stavu a za zpřísněných hygienických
opatření, přítomní zastupitelé tedy mají na ústech nasazeny roušky a udržují mezi sebou
rozestupy minimálně 2 metry.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další body, které by zastupitelstvo
obce mělo projednat:
⮚ Projednání OZV o nočním klidu
⮚ Projednání prodloužení platnosti "Dohody o prodloužení vodovodního a kanalizačního
řádu v obci Lutotín a následném převodu vlastnického práva" uzavřené dne 7.11.2019
mezi Obcí Bílovice-Lutotín, Vodovodem pomoraví-svazek obcí,
Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu
●

Nikdo další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání celkem
22 bodů
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●

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 8 – 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 Pavla Ptáčka a Vladimíra Stančíka
● 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.3: smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci projektu „Cyklostezka
Kostelec na Hané – Lutotín“ – ISPROFOND 5718510091 se Státním fondem dopravní
infrastruktury, na částku 5.580.221,-Kč byla uzavřena
● Usnesení č.4: dodatek č. 3 ke smlouvě č.12/2/SEP o svozu a zajištění využití tříděného
odpadu s Petrem Burešem, Jakubské náměstí 99, 798 41, Kostelec na Hané,
IČ:45441812 byl uzavřen
● Usnesení č.5: výběrové řízení na dodavatele výstavby a opravy chodníků v Bílovicích
doposud nebylo vypsáno
● Usnesení č.6: žádosti o dotaci „Oprava MK v Bílovicích a Lutotíně“ v rámci výzvy k
podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210 A Podpora obnovy místních
komunikací doposud nebyla podána
● Usnesení č.7: smlouva o zřízení věcného břemene se společností Infos LEAS, s.r.o.
sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku 270,-Kč/metr
uložené chráničky doposud nebyla uzavřena
● Usnesení č.8: příkazní smlouva na podání žádosti o dotaci a následnou administraci pro
projekt „Oprava místní komunikace Bílovice-Lutotín“ se společností MS-promo
engineering s. r. o, Jilemnického 5/51, 772 00, Olomouc, IČ: 28589548 za částku
54.450,-Kč včetně DPH 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:
⮚ Proběhlo přezkoumání hospodaření Ol. krajem
⮚ Byly podány vyúčtování poskytnutých dotací na Ol. kraj,
⮚ Byly dokončeny opravy povrchu komunikace v Bílovicích
⮚ Proběhla kolaudace cyklostezky a chodníků v Lutotíně
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
K bodu 6)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
od Olomouckého kraje na stavbu cyklostezky z Kostelce na Hané do Lutotína. Jedná se změnu
celkové částky za stavbu ve smlouvě, kde dochází k zahrnutí víceprací do částky na níž je
poskytnuta dotace. Částka poskytnutá Olomouckým krajem se nemění. Uzavření dodatku je
nutné schválit zastupitelstvem obce.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.
2020/01653/ODSH/DSM s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc, IČ: 60609460.
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku
●

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

K bodu 7)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s nabídkami na poskytnutí úvěru pro financování
stavby kanalizace. Jedná se o úvěr ve výši 7.000.000,-Kč. O nabídku na poskytnutí úvěru byly
požádány 4 bankovní instituce, a to Komerční banka, Československá obchodní banka, Česká
spořitelna a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Nabídky podaly 3 bankovní instituce:
⮚ Komerční banka s úrokovou sazbou 0,84% ročně po celou dobu splácení úvěru
⮚ Československá obchodní banka s úrokovou sazbou 1,31% ročně
⮚ Česká spořitelna s úrokovou sazbou 0,85% ročně
⮚ Českomoravská záruční a rozvojová banka nabídku i přes přísliby nepodala
Nejlevnější nabídku podala Komerční banka, celková částka, kterou naše obec zaplatí včetně
úroků je 7.192.478,-Kč. Čerpání úvěru proběhne na začátku roku 2021, splácení úvěru bude
zahájeno v roce 2022. Zastupitelé se s jednotlivými nabídkami seznámili a rozhodli, že úvěr
bude čerpán u Komerční banky, která poskytla nejnižší úrok a u níž je obec dlouholetým
klientem.
Pavel Ptáček k tomu uvedl, že doposud obec financovala všechny investice z vlastních
prostředků a z dotací a při velkém množství investičních projektů, které byly v posledních
letech realizovány, je to až s podivem, že k financování za pomoci úvěru se přistupuje až nyní.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 7.000.000,-Kč se splatností 5
roků a úrokovou sazbou 0,84% ročně s Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě
33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

●

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 rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín,
příspěvkové organizace na rok 2021, návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na
internetových stránkách od 2.prosince 2020.
Starosta následně navrhl hlasovat o rozpočtu MŠ na rok 2021 s:
⮚ Příjmy ve výši: 275.000,-Kč
⮚ Výdaji ve výši: 275.000,-Kč.
⮚ Přebytkem ve výši: 0,-Kč
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočet Mateřské školy Bílovice-Lutotín na rok 2021 byl schválen
Dále v tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu
Mateřské školy Bílovice-Lutotín, příspěvkové organizace na roky 2022 až 2023,
Navrhl tedy hlasovat o střednědobém výhledu rozpočtu MŠ 2022 až 2023 s:
⮚ Příjmy ve výši: 275.000,-Kč
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⮚ Výdaji ve výši: 275.000,-Kč.
⮚ Přebytkem ve výši: 0,-Kč
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín na roky
2022 až 2023 byl schválen

K bodu 9)

Starosta v tomto bodě informoval přítomné o nákladech na svoz a likvidaci odpadů a o
příjmech za svoz odpadu v letošním roce.

Příjmy
Občané - poplatek
Organizace – faktury za odpady
EKOKOM-příjem za tříděný odpad
Příjmy celkem
Výdaje
Svoz nebezpečných odpadů
Odvod odpadů A.S.A.
Svoz ostatních odpadů (tříděný, velkooběmný, bioodpad)
Výdaje celkem

218.084,00-Kč
22.134,71-Kč
95.832,50- Kč
336.051,21-Kč
7.578,50-Kč
212.285,83-Kč
105.504,45-Kč
328.368,43-Kč

Dále seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného pro rok 2021, která bude zvýšena o inflaci
v tomto roce. Cena za 1m3 splaškové vody převzaté k vyčištění bude ve výši 45,60,Kč.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kalkulaci na svoz a likvidaci komunálního odpadu
v obci za rok 2020. Na základě předložené kalkulace schvaluje výši místního poplatku pro rok
2021 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve výši 400,-Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce, nebo 400,Kč za neobydlený objekt.
Dále schvaluje místní poplatek za psa ve výši 50,-Kč a 50,-Kč za každého dalšího psa.
Dále schvaluje výši stočného za 1m3 ve výši 45,60,Kč včetně DPH

●
●

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 občany s plánem inventur za rok 2020. Inventarizace
bude zahájena ke dni 17.12.2020 a ukončena bude ke dni 19.1.2021. Starosta navrhl, aby
komise byla složena ze členů zastupitelstva obce a hospodářky a aby pracovala také jako
komise likvidační. Starosta se dále všech dotázal, zda má někdo z přítomných návrh na další
členy této komise, nikdo další žádný návrh nepodal.
Starosta tedy navrhl, aby inventarizační a likvidační komise pracovala ve složení:
Hlavní inventarizační komise:
● Předseda: p. Josef Měchura, DiS
● Členové : p. Pavel Synek
pí. Věra Reichstädterová
Dílčí inventarizační komise:
Bílovice:
p. Josef Měchura, DiS
p. Petr Krupa
p. Ivo Bartošek
Lutotín:
RNDr. Pavel Ptáček Ph.D.
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p. Pavel Synek
pí. Věra Reichstädterová
●

●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2020, složení inventarizační a likvidační
komise
O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 11)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene na
umístění přípojky elektrické energie na parcelách č.598/1 v Lutotíně, 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.:
014330063055/001 pro umístění stavby “Lutotín, přípojka NN Minář” na pozemku parc.č. 598/1
v katastrálním území Lutotín se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 1.100,-Kč
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

●
●

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 smlouvy o dílo na rozšíření vodovodního
řadu v Bílovicích za humny. Potrubí by se připoložilo ke kanalizaci, která se bude v této lokalitě
nyní také kopat. Připoložení by provedla společnost ČAK s.r.o., která staví kanalizaci.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Rozšíření vodovodního řadu v obci
Bílovice” na připoložení vodovodního řadu při stavbě kanalizace se společností ČAK CZ s.r.o.,
Havlíčkova 2788/135, 767 01, Kroměříž, IČ: 25515608 za cenu 570.565,89 Kč včetně DPH.
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)
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
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K bodu 14)
V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s nabídkou na službu zajišťující pověřence pro
ochranu osobních údajů (GDPR). Pověřence zajišťuje pro naši obec společnost ZZ KONZULT
s.r.o. za částku 2.500,-Kč + DPH měsíčně. S novou nabídkou přišla společnost AMONES Plus,
a.s. za částku 1.000,-Kč měsíčně. Starosta navrhl současnou smlouvu vypovědět a s touto
společností uzavřít smlouvu novou.

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení smlouvy o zajištění služby pověřence pro ochranu
osobních údajů ze dne 14.5.2018 se společností ZZ KONZULT s.r.o., IČ: 06959253 se sídlem
č.p. 108, 798 03 Prostějovičky k 31.12.2020 a uzavření smlouvy o zajištění služby pověřence
pro ochranu osobních údajů se společností AMONES Plus, a.s. Aloise Rašína 336/3, Řepčín,

779 00 Olomouc, IČ: 27144500 za částku 1.000,-Kč měsíčně

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 15)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.12./2020
⮚ Na příjmové stránce se jedná o snížení příjmů o 125.912,58 Kč.
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 22.343,41 Kč.
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními je tedy - 103.569,17 Kč
Starosta uvedl, že deficit bude financován z přebytku hospodaření z minulých let.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.12./2020
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 12./2020 bylo schváleno

K bodu 16)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s připravovanými žádostmi o dotace v roce 2021.
Podání těchto žádostí je nutné schválit zastupitelstvem obce
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace z prostředků Olomouckého
kraje, a to:
● 10_02_Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro
chodce 2021 na vybudování autobusových zastávek nad Lutotínem
● 04_01_02_Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod na
rozšíření vodovodu v Bílovicích
● 14_02_1_Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2021
● 02_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na opravu komunikací a
chodníků v Bílovicích
● 02_01_05_Podpora venkovských prodejen na provoz prodejny smíšeného zboží v
Bílovicích
Dále pověřuje starostu obce podáním těchto žádostí

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
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ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 17. prosince 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79
K bodu 17)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu naší obce na rok 2021, návrh
rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na internetových stránkách obce od 2.prosince
2020, tedy více než 15 dní a kdo měl zájem, mohl si návrh rozpočtu prostudovat.
Nato návrh rozpočtu přednesl položku po položce.
Rozpočet je navržen jako deficitní s příjmy ve výši 9.902.700,-Kč a výdaji ve výši 16.902.700,Kč. Deficit by tedy měl činit 7.000.000,-Kč a bude financován z úvěru na stavbu kanalizace.
Oproti zveřejněnému návrhu starosta navrhl upravit na příjmové stránce položky: vratka dotace
(obchod) 23.104,-Kč, zvýšení položky dotace na státní správu o 4.000,-Kč a dotace z ÚP na
VPP 45.000,-Kč. Celkové navýšení příjmu činí 72.104,-Kč a na výdajové stránce starosta
navrhl upravit kapitolu 3745 příspěvek na pracovníky z úřadu práce 45.000,-Kč a vratka dotace
pro Ol. kraj (vratka dotace obchod) 11.552,-Kč. Celkové zvýšení vydání rozpočtu je 56.552,-Kč.
Dále starosta uvedl, že obec chce požádat o několik dotací a podle toho budeme rozpočet
v následujícím roce upravovat jednotlivými opatřeními.
Starosta nato vyzval přítomné k dalším návrhům na úpravy navrženého rozpočtu, přítomní
zastupitelé žádné návrhy nevznesli.
Navrhl tedy hlasovat o rozpočtu:

●
●
●

Příjmy ve výši: 9.974.804,-Kč
Výdaji ve výši: 16.959.252,-Kč
Deficitem ve výši: 6.984.448,-Kč

Deficit rozpočtu bude financován z úvěru na výstavbu kanalizace u Komerční banky.
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2021 byl schválen

K bodu 18)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s plánem vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním
klidu. Jedná se oznámení termínů, ve kterých se budou konat kulturní společenské akce, které
se konají i po 22:00 hodině a tudíž je nutné s těmito termíny seznámit občany s dostatečným
předstihem. Termíny krácení nočního klidu budou uvedeny v samotné vyhlášce
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o nočním klidu

●
●

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

K bodu 19)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné se žádostí stavebníků v Lutotíně za mlýnem o
prodloužení platnosti trojdohody o prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu, které
nestihli vybudovat v původně dohodnutém termínu, což byl prosinec 2020. Dohoda byla
uzavřena v roce 2019.
●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 o prodloužení termínu realizace k dohodě
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,
, Prostějov 79601, 2) parc.č.605/2
, Prostějov 79601, 3)
parc.č. 605/3
d
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Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku
●

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

K bodu 20)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
⮚ Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 21)

Usnesení:

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:

1. Program zasedání
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Vladimíra Stančíka
a Pavla Ptáčka
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
3. Uzavření dodatku č1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/01653/ODSH/DSM s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
4. Uzavření smlouvy o úvěru ve výši 7.000.000,-Kč se splatností 5 roků a úrokovou sazbou 0,84%
ročně s Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO:
45317054
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
5. Rozpočet Mateřské školy Bílovice-Lutotín na rok 2021
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
6. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín na roky 2022 až 2023
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
7. Kalkulaci na svoz a likvidaci komunálního odpadu v obci za rok 2020. Na základě předložené
kalkulace schvaluje výši místního poplatku pro rok 2021 za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 400,-Kč za
osobu s trvalým pobytem na území obce, nebo 400,-Kč za neobydlený objekt.
Dále schvaluje místní poplatek za psa ve výši 50,-Kč a 50,-Kč za každého dalšího psa.
Dále schvaluje výši stočného za 1m3 ve výši 45,60,Kč včetně DPH
Pro 8/ proti 0/ zdržel se
8. Plán inventur za rok 2020, složení inventarizační a likvidační komise
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 014330063055/001 pro umístění stavby
“Lutotín, přípojka NN Minář” na pozemku parc.č. 598/1 v katastrálním území Lutotín se
společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO
28085400, za částku 1.100,-Kč
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření smlouvy o dílo na „Rozšíření vodovodního řadu v obci Bílovice” na připoložení
vodovodního řadu při stavbě kanalizace se společností ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135,
767 01, Kroměříž, IČ: 25515608 za cenu 570.565,89 Kč včetně DPH
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
11. 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
12. Vypovězení smlouvy o zajištění služby pověřence pro ochranu osobních údajů ze dne 14.5.2018
se společností ZZ KONZULT s.r.o., IČ: 06959253 se sídlem č.p. 108, 798 03 Prostějovičky
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k 31.12.2020 a uzavření smlouvy o zajištění služby pověřence pro ochranu osobních údajů se
společností AMONES Plus, a.s. Aloise Rašína 336/3, Řepčín, 779 00 Olomouc, IČ: 27144500

za částku 1.000,-Kč měsíčně

Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
13. U rozpočtové opatření č. 12./2020
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
14. Podání žádostí o poskytnutí dotace z prostředků Olomouckého kraje, a to:
● 10_02_Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro
chodce 2021 na vybudování autobusových zastávek nad Lutotínem
● 04_01_02_Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod na
rozšíření vodovodu v Bílovicích
● 14_02_1_Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2021
● 02_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na opravu komunikací a
chodníků v Bílovicích.
● 02_01_05_Podpora venkovských prodejen na provoz prodejny smíšeného zboží v
Bílovicích
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
15. Rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2021
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0
16. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o nočním klidu
Pro 8/ proti 1/ zdržel se 0
17. Uzavření dodatku č.1 o prodloužení termínu realizace k dohodě 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,
,
, Prostějov 79601, 2)
parc.č.605/2 J
, Prostějov 79601, 3) parc.č. 605/3
d
é,
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1. Plnění usnesení č. 6/2020
2. Zprávu o činnosti

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.9, č.10, č.11, č.12, č.17,
tohoto usnesení
2. Starostu obce podáním žádostí o dotace uvedených v článku I. bod č.14 tohoto usnesení
K bodu 22)

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 18:55 hodin.

Zapsal: Martin Smutný

Stránka | 9

ZÁPIS č. 7/2020
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Ověřili: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. ……………………………
Vladimír Stančík ………………………

Martin Smutný

místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 27.12.2020
Sňato dne: ………………………………
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