ZÁPIS č. 2/2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. března 2015 v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p.79
Účast: občané dle prezenční listiny.
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Jan Toman ml. Petr Krupa,
Jaroslav Babiánek, Bc. Miroslav Říčař, Vladimír Stančík
Nepřítomni: Omluveni: Jan Toman st. (ze zdravotních důvodů)
Neomluveni: David Toman

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Zpráva o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání plánu činnosti kontrolního výboru obce
7. Projednání plánu činnosti finančního výboru obce
8. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce
9. Schválení účetní závěrky Mateřské školy v Bílovicích
10. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2015
11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce
12. Projednání návrhu pomníku, zdi a dvorku u školky v Bílovicích
13. Informace o stavu projednávání “územního plánu”
14. Ţádost města Kostelce n/H o příspěvek na provoz domova seniorů
15. Informace o stavu ţádosti o dotaci z programu „Obnova staveb drobné architektury místního
významu v Olomouckém kraji“
16. Informace o pracovnících na VPP a SÚM
17. Projednání dohody o převodu vozidla Fiat Ducato mezi SDH a obcí
18. Projednání návrhu na vyčištění a monitoring kanalizace a na pořízení PD na vybudování a
rekonstrukci kanalizace, vč. podání ţádosti o změnu PRVKOK
19. Informace o přípravě kolaudace obecního domu v Lutotíně
20. Informace k veřejnoprávní smlouvě o přestupcích
21. Diskuse
22. Usnesení
23. Závěr
K bodu 1)
● Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:03 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání bylo přítomno cca 40 občanů obce) a uvedl, ţe zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, a ţe pozvánka byla vyvěšena na úřední desce
od 7.3.2015, tedy více jak 7 dní před jednáním zastupitelstva obce. Dále konstatoval, ţe na
zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, tudíţ zasedání můţe
právoplatně jednat a usnášet se.
K bodu 2)
● Starosta přečetl program jednání a vyzval přítomné k doplnění programu.
● Starosta navrhl doplnit program o nový bod – projednání nájemní smlouvy o pronájmu
plynárenského zařízení. Navrhl jej projednat jako nový bod č. 21
● Nikdo další se nepřihlásil k doplnění programu, program zasedání bude mít tedy 24 bodů
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●

O návrhu programu nechal starosta hlasovat - PRO 7 – PROTI 0 – ZDRŢEL SE 0
Návrh byl přijat.

K bodu 3)
● Starosta navrhl na zapisovatele p. Martina Smutného
● Za ověřovatele zápisu navrhl starosta p. Jaroslava Babiánka a p. Vladimíra Stančíka
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat.

K bodu 4)
Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání
zastupitelstva obce
● Usnesení č.3: Odbor kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR povaţuje přijatá
opatření k odstranění zjištěných nedostatků za adekvátní, lze tedy povaţovat usnesení
za splněné
● Usnesení č.5: OZV č. 1/2015 nabyla účinnosti
● Usnesení č.6: OZV č. 2/2015 nabyla účinnosti
● Usnesení č.7: Ţádost o dotaci z Programu obnovy Olomouckého kraje, oblast 2, na
zpracování územní dokumentace byla podána
● Usnesení č.8: Záměr na pronájem prostor klubového zařízení v obecním domě
v Lutotíně č.p.79 a prostor kadeřnictví na Ţudru v Bílovicích č.p.35 byl zveřejněn
● Usnesení č.10: Mandátní smlouva na akci: „Sváţíme bioodpad z obce BíloviceLutotín“ byla podepsána
● Usnesení č.11: Ţádost o dotaci byla podána a smlouva na opravu kapličky sv.
Floriána v Bílovicích byla podepsána
● Usnesení č.12: Trvá
K bodu 5)
Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a činnosti zastupitelstva obce
1. Byla podána ţádost na úřad práce o zaměstnance na VPP a SÚM, které bylo
vyhověno
2. Byl zjišťován stav kanalizací v obou obcích v okresním archivu a na odboru ţivotního
prostředí
3. Probíhá dokončování oprav okolo mateřské školy, konkrétně byl nainstalován kříţek a
provedeno oplechování zděného oplocení
4. Přihlášení dvou občanů k trvalému pobytu na obecní úřad bylo postoupeno příslušným
orgánům
5. Jelikoţ obec nemá uzavřenu smlouvu s Magistrátem města Prostějova o projednávání
přestupků, je řešen přestupek z taneční zábavy v Bílovicích z loňského roku.
Momentálně běţí zákonné lhůty na vyjádření
6. Odborná firma provádí obhlídky a měření na veřejném osvětlení. Výsledky a návrhy na
řešení budou známy na konci měsíce března.
7. SŢDC chystá projekt na opravu ţelezniční zastávky v Lutotíně včetně nástupiště.
Pokud se bude modernizace zastávky realizovat, tak nejdříve v příštím roce
8. Proběhlo jednání ohledně společných zařízení v krajině. Pozemkový úřad má pro
letošní rok jen polovinu finančních prostředků, takţe z plánovaných staveb pro letošní
rok se udělá jen část plánovaných staveb
9. Starosta se zúčastnil školení na HZS
10. Byl objednán odborný posudek na odstranění vlhkosti na kulturních památkách. Bude
slouţit jako nezbytný podklad pro pozdější ţádosti o dotace na opravy kulturních
památek
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11. Odbor památkové péče provedl místní šetření na kulturních památkách
12. Firma NVB-LINE podala nabídku na opravu výtluků na obecních komunikacích a na
výměnu a doplnění dopravních značek
K bodu 6)
Předseda kontrolního výboru obce pan Petr Krupa seznámil přítomné občany s návrhem plánu
kontrol na rok 2015

Termín

Název

Pořadí

Březen

a/ Kontrola smluvních vztahů, uzavírání nových a dodržování stávajících,
dodatky, plnění smluv, faktury, objednávky.
b/ Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce.
Pohledávky, systém vymáhání dluhů, obecní poplatky

1

Duben
Květen

Září

a/ Kontrola dodržování právních předpisů ostatních výborů
b/ Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a směrnic
a/ Kontrola poskytnutí příspěvků
b/ Kontrola rozsahu, aktuálnosti a kvality veřejných informací
Kontrola hospodaření s majetkem obce (hmotný, nehmotný, finanční)

Říjen

Kontrola ochrany dat a účetních záznamů

Červen

Listopad

Kontrola plnění všech usnesení zastupitelstva obce

●
●

Starosta vyzval přítomné k doplnění plánu kontrol
Nebyla vznesena ţádná doplnění k předloţenému návrhu

●
●

O návrhu nechal starosta hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat.

2
3
4
5
6
7

K bodu 7)
Předseda finančního výboru obce pan Vladimír Stančík seznámil přítomné občany s
návrhem plánu činnosti finančního výboru obce na rok 2015

Termín
Březen

Květen

Červenec

Září
Listopad
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Název
a/ Předložení plánu činnosti finančního výboru na rok 2015
b/ Kontrola sestavení rozpočtu obce Bílovice-Lutotín pro rok 2015
c/ Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014
a/ Kontrola nájemních smluv na pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce,
bytových a nebytových prostor
b/ Spolupráce na přípravě rozpočtového výhledu na roky 2016-2017
a/ Kontrola pohledávek v přenesené působnosti obce (poplatky za
komunální odpad a psy
b/ Kontrola hospodaření Mateřské školy k 30.6.2015
c/ Kontrola čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2015
a/ Kontrola řádného využití poskytnutých příspěvků za rok 2015 (JSDHO,
myslivci, včelaři, senioři)
a/ Příprava plánu činnosti finančního výboru na rok 2016

Pořadí

1
2
3

4
5
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Prosinec
Průběžně

b/ Kontrola výběrových řízení na nákupy materiálů a služeb
a/ Kontrola čerpání rozpočtu za rok 2015
b/ Spolupráce na přípravě rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2016
a/ Kontrola průběžného čerpání a plnění obecního rozpočtu za rok 2015
b/ Projednávání návrhů rozpočtových změn předkládaných zastupitelstvu
obce
c/ Kontrolní činnost výboru doplněná o aktuální potřeby a návrhy
zastupitelstva

●
●

Starosta vyzval přítomné k doplnění návrhu plánu činnosti finančního výboru
Nebyla vznesena ţádná doplnění k předloţenému návrhu

●
●

O návrhu nechal starosta hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat.

6
7

K bodu 8)
Hospodářka obce paní Věra Reichstädterová seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za
rok 2014.
Obec vlastní majetek v účetní hodnotě 39.521.558,34,-Kč
Obec hospodařila v roce 2014 s příjmy ve výši: 7.440.481,-Kč
výdaji ve výši: 3.681.148,-Kč
přebytek tedy činí: 3.759.333,-Kč
Kompletní závěrečný účet obce za rok 2014 je vyvěšen na úřední desce a je také vyvěšen na
internetových stránkách obce.
Nikdo z přítomných nevznesl ţádné výhrady
Starosta navrhl schválit bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2014
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat

K bodu 9)
Hospodářka obce paní Věra Reichstädterová seznámila přítomné se závěrečným účtem
Mateřské školy z rok 2014.
Mateřská škola měla schváleny výdaje ve výši 1.101.354,-Kč
Ve skutečnosti vydala 1.099.129,-Kč
Přebytek činí 2.225,-Kč, starosta navrhl převést přebytek ve výši 2.225,-Kč do fondu rezerv
MŠ na rok 2015
Nikdo z přítomných nevznesl ţádné výhrady
Starosta navrhl schválit bez výhrad závěrečný účet MŠ za rok 2014
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat

K bodu 10)
Starosta informoval přítomné o návrhu rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2015. Návrh
rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na internetových stránkách více neţ 15 dní.Občané
zajímající se o návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2015 tedy měli dostatečnou moţnost
se s ním seznámit.
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Poté starosta vyzval předsedu finančního výboru k přednesení návrhu rozpočtu.
Předseda finančního výboru obce pan Vladimír Stančík přednesl návrh rozpočtu obce BíloviceLutotín na rok 2015.
Rozpočet je navrţen jako přebytkový s příjmy ve výši 6.013.800,-Kč a výdaji ve výši 5.041.600,Kč.
Přebytek by měl činit 972.200,-Kč
Starosta navrhl přidat do výdajové strany rozpočtu 350.000,-Kč na pořízení územního plánu
a 200.000,-Kč na provedení monitoringu kanalizace a rozpracování projektu na vybudování nové
kanalizace.
Nato vyzval přítomné k dalším návrhům.
Další návrhy nebyly vzneseny.
Navrhl tedy hlasovat o rozpočtu s:
●
●
●
●
●

Příjmy ve výši: 6.013.800,-Kč
Výdaji ve výši: 5.591.600,-Kč
Přebytkem ve výši: 422.200,-Kč

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat

K bodu 11)
Starosta seznámil přítomné se záměrem zastupitelstva obce přijmout obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2015, o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Bílovice-Lutotín.
Vyhláška by měla nabýt platnosti k 1.4.2015
Starosta seznámil přítomné se zněním vyhlášky a s místy pro shromaţďování tříděného odpadu,
které jsou ve vyhlášce popsány.
Nato vyzval přítomné k přednesení dotazů k návrhu uvedené OZV č.3/2015 a případným
návrhům na její doplnění.
Ing. Jiří Měchura se dotázal, kde bude odkládán kovový odpad v Lutotíně.
Starosta odpověděl, ţe kovový odpad bude odkládán vedle kontejneru na plasty a odváţen do
dvora obecního úřadu v Bílovicích.
Další dotazy a návrhy nebyly vzneseny.
Starosta navrhl přijmout OZV č.3/2015 v navrhovaném znění
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat

K bodu 12)
Starosta seznámil přítomné s postupem prací u Mateřské školy v Bílovicích.
Zrestaurovaný kříţek byl nainstalován, cena za opravu a instalaci činí 75.000,-Kč.
Bylo nainstalováno oplechování na vyzděné oplocení, firma Hampl pokračuje s výrobou
kovových výplní, které se následně budou zinkovat a lakovat. Ke konečné montáţi by mělo
dojít do konce měsíce dubna.
Dále představil návrh nového pomníku obětem světových válek. Nejprve prezentoval původně
plánovaný návrh otevřené knihy, v níţ by byly na jedné z jejích stran vytesány jména obětí I. sv.
války a na druhé straně jména obětí II. sv. války. U tohoto návrhu památníku by nebylo počítáno
s pouţitím ţulové desky z původního památníku.
Nový návrh pomníku by vyuţil stávající desku ze zbourané mohyly, která by byla v
horní části památníku, ve spodní části by byla deska se jmény obětí II. sv. války. Na hoře by
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byla kamenná stříška se státním znakem.
Pan Jaroslav Babiánek se dotázal, z jakého důvodu by se neměl postavit pomník, který byl
původně navrhován („otevřená kniha“).
Starosta odpověděl, ţe především z důvodu vyuţití původní desky a také z důvodu ceny.
Realizace původně navrhované „otevřená kniha“ by stála přibliţně 60.000,-Kč, nově
navrhovaný pomník by přišel na 37.000,-Kč. O vzhledu pomníku zatím nebude rozhodovat
hlasováním obecní zastupitelstvo, jeho vzhled musí odsouhlasit odbor památkové péče MěÚ
v Prostějově a správa Válečných hrobů na Ministerstvu obrany.
Starosta dále informoval přítomné se záměrem zastupitelstva vybudovat na zahradě školky a
na prostranství před školkou „Hřiště v přírodním stylu“.
Nově zbudované hřiště bude slouţit k praktickým environmentálně výchovně vzdělávacím
aktivitám a k realizaci akcí zaměřených k ekologické výchově dětí.
Jednotlivé prvky budou vyrobeny z akátového dřeva a s minimálním pouţitím plastových dílů.
Hřiště bude poskládáno z jednotlivých sestav průlezek, skluzavek, pískoviště s částečným
zastřešením, laviček, houpaček, záhonů, broukoviště, ptačích budek a dalších prvků, které
budou děti rozvíjet jak po stránce hrubé motoriky, tak po stránce vztahu k přírodě.
Učitelky z Mateřské školy mají jiţ na tento koncept hřiště zpracován výukový program.
Cena realizace tohoto hřiště v projektu činí cca. 2.000.000,-Kč
Starosta informoval o záměru zastupitelstva poţádat o dotaci na toto hřiště z
operačního programu Ministerstva ţivotního prostředí, výzva č. 65.
MŢP přispívá na tyto projekty dotací ve výši 90%, v případě čerpání tohoto dotačního titulu by
tedy zbudování stálo obec maximálně 200.000,-Kč. Tato částka by musela být vynaloţena i na
zbudování přístřešku na současné nevyhovující pískoviště a na nákup nových bezpečných
průlezek se skluzavkou. Momentálně jsou totiţ ve školce jen nevyhovující kovové průlezky
(staré cca 40 roků), které nesmí děti z bezpečnostních důvodů pouţívat.
Starosta navrhl schválit podání ţádosti o dotaci na zbudování „Hřiště v přírodním stylu“
●

O návrhu nechal starosta hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 1 – ZDRŢEL SE: 0
(Proti Jaroslav Babiánek)
Návrh byl přijat

●

K bodu 13)
Starosta informoval přítomné o tom, ţe veřejné projednávání územního plánu proběhne ve
čtvrtek 19.3.2015 na Ţudru v Bílovicích. Návrh územního plánu je vyvěšen na internetových
stránkách obce a kdo by se k němu chtěl vyjádřit, můţe tak ve čtvrtek učinit.
K bodu 14)
Starosta přednesl ţádost Domova pro seniory v Kostelci na Hané o příspěvek, který
dorovnává rozdíl mezi skutečnými náklady a platbou jednotlivých klientů. Z naší obce jsou
v Domově pro seniory dva spoluobčané. Ţádost tedy je o příspěvek ve výši
18.800,-Kč.
Starosta navrhl příspěvek poskytnout.
●
●
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K bodu 15)
Starosta informoval přítomné o dotaci ve výši 50.000,-Kč od Olomouckého kraje v programu
„Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“, která byla
schválena na opravu Kaple svatého Floriána v Bílovicích.

Starosta navrhl schválit přijetí smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace.
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat

K bodu 16)
Starosta informoval přítomné o pracovnících, kteří byli na ţádost obce poskytnuti Úřadem práce
v Prostějově.
Jedná se o pět pracovníků na VPP (veřejně prospěšné práce), jednu pracovnici na SÚM
(společensky účelné místo) a jednu pracovnici na ½ úvazek, která bude provádět rozvoz obědů
a úklid na obecních budovách.
Pan Jaroslav Bartošek se dotázal, kdo bude pracovníky úkolovat a kontrolovat jejich práci.
Starosta odpověděl, ţe on osobně.
Pan Jaroslav Bartošek se dále dotazoval, zda je toto pro obec výhodné.
Starosta na to odpověděl, ţe příspěvek od úřadu práce na jednoho pracovníka činí 13.000,-Kč
měsíčně a celkové vydání obce včetně všech odvodů je 13.454,-Kč.
Jeden pracovník tedy přijde obec na 454,-Kč měsíčně.
Starosta dodal, ţe uvedení pracovníci budou opravovat chodníky, uklízet veřejná prostranství a
starat se o zeleň v obci i mimo obec.
Dále doplnil, ţe pracovníci budou mít pracovní smlouvu od 16.3.2015 do 31.10.2015.
Pan Jaroslav Bartošek a pan Pavel Sedlák se doţadovali jmen jednotlivých pracovníků.
Po vášnivé diskuzi mezi občany starosta sdělil jména všech pracovníků, na coţ pan Bartošek
reagoval slovy, ţe je mezi nimi minimum občanů z naší obce.
Starosta k tomu doplnil, ţe úřad práce poskytuje pracovníky s ohledem na jejich bydliště, ale
pokud je poţadavek obce větší, neţ počet uchazečů z obce, doplní je pracovníky z blízkého
okolí.
Nikdo z přítomných zastupitelů se nevyjádřil proti zaměstnání těchto pracovníků přes úřad
práce. Starosta konstatoval, ţe zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření smlouvy s Úřadem
práce.
K bodu 17)
Starosta informoval o záměru převést vozidlo Fiat Ducato ze Sboru dobrovolných hasičů
Bílovice do majetku obce.
Vozidlo je zapsáno v IZS a tudíţ za něj nemusí obec, ani SDH platit povinné ručení. To za
vozidla registrovaná v IZS platí Ministerstvo vnitra.
Pan Jaroslav Babiánek se dotázal, kdo bude vozidlo vyuţívat.
Starosta odpověděl, ţe vozidlo bude prioritně vyuţívat SDH Bílovice, ale můţe ho vyuţít
kterýkoliv ze spolků v obci.
Starosta navrhl schválit smlouvu o bezúplatném převodu automobilu Fiat Ducato mezi obcí
Bílovice-Lutotín (nabyvatel) a SDH Bílovice (převodce)
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat

K bodu 18)
Starosta informoval přítomné o záměru zastupitelstva obce nechat zpracovat monitoring a
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vyčištění kanalizace, coţ by měl být první krok před zpracováním projektové dokumentace
na vybudování nové splaškové kanalizace.
Dále informoval, ţe zastupitelstvo města Kostelec na Hané schválilo eventuelní napojení
kanalizace z Lutotína do Kostelce na Hané podél ţelezniční trati.
Navrhl podat ţádost na Olomoucký kraj na změnu v PRVKOK (plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Olomouckého kraje), kde se bude s touto variantou z Lutotína počítat.
V Bílovicích bude pravděpodobně provedena rekonstrukce stávající kanalizace.
Na vyčištění, monitoring a projektovou dokumentaci je v rozpočtu obce na rok 2015
200.000,-Kč
Pan Oleg Navrátil se dotázal, jaká je předpokládaná cena kanalizace.
Starosta odpověděl, ţe podle cen kanalizací vybudovaných v okolních obcích by se cena
měla pohybovat okolo 40.000.000,-Kč.
Dále starosta doplnil informaci o tom, ţe aktuální výše dotací poskytovaných buď z fondů
Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva ţivotního prostředí se pohybují kolem 70%. Za
těchto podmínek by náklady na obecní prostředky měly pohybovat okolo 8.000.000,- Kč.
Starosta navrhl schválit objednání vyčištění a monitoringu kanalizace a pořízení PD na
vybudování a rekonstrukci kanalizace, včetně podání ţádosti o změnu PRVKOK
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat

K bodu 19)
Starosta informoval o stavu kolaudace Obecního domu v Lutotíně.
● V současné době je překáţkou úspěšné kolaudace Obecního domu na nesouhlasném
stanovisku od Hasičskéko záchranného sboru
● Projektantka, která stavbu projektovala jiţ poslala podklady technikovi poţární
bezpečnosti staveb, na jejichţ základě by měl přepracovat poţární zprávu na současný
stav budovy (v původním projektu byla stavba řešena v horním patře se dvěma byty a ne
se sálem a kancelářemi, jak je tomu nyní)
● Starosta dále při této příleţitosti informoval přítomné o tom, ţe jiţ chtěl přes Úřad práce
získat jednoho pracovníka na VPP jako obsluhu do pohostinství. Při přípravě ţádosti se
bohuţel zjistilo, ţe obec nevlastní ţivnostenský list na hostinskou činnost. Poţadované
ţivnostenské oprávnění by bylo moţno vyřídit velmi rychle, ale provozovna, kde by měla
být pohostinská činnost provozována, musí mít vlastní IČO a toto není moţné přidělit
nezkolaudované budově. Toto je důvod, proč momentálně obec nemůţe pohostinství
v Obecním domě v Lutotíně provozovat
● Paní Synková se dotázala, jak je moţné, ţe minulý pan starosta hospodu 5 roků
provozoval. Starosta odpověděl příslovím „Kde není ţalobce, tam není soudce“....
● Ing. Jiří Měchura se dotázal, zda se jedná o černou stavbu. Starosta odpověděl, ţe ne,
jedná o změnu stavby před dokončením
● Pan Jaroslav Bartošek se dotázal, proč chce nové vedení obce místo prodejny v obecním
domě přesunout na její plánované místo knihovnu ze starého obecního úřadu. Dodal
k tomu, ţe zastupitelé nemyslí na občany, ale na zisky. Do knihovny podle něj nikdo
chodit nebude. Starosta odpověděl, ţe není ve finančních, ani personálních moţnostech
obchod provozovat a přestěhování knihovny ze starého obecního úřadu, kde jsou pro
provozování knihovny nevyhovující podmínky, povaţuje za rozumné vyuţití momentálně
nevyuţitých prostor v novém Obecním domě.
K bodu 20)
Starosta informoval přítomné o veřejnoprávní smlouvě o projednávání přestupků s Magistrátem
města Prostějova, která by měla být uzavřena do konce června letošního roku. Momentálně
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K bodu 21)
V tomto bodě jednání zastupitelstva, který byl doplněn do původního programu, starosta
informoval o návrhu nové nájemní smlouvy o pronájmu plynovodu, který je ve vlastnictví obce,
předloţeném společností RWE GasNet, s.r.o.
Návrh byl podán jako důsledek nařízení Energetického regulačního úřadu. Podle původní
nájemní smlouvy dostává obec roční nájemné ve výši 108.000,-Kč a platí společnosti RWE
za údrţbu plynového zařízení 64.000,-Kč, takţe čistý příjem obce činí 44.000,-Kč ročně.
Podle návrhu nové smlouvy je nájemné ve výši 212.000,-Kč ročně a údrţbu si bude hradit
společnost RWE sama.
Obec by tedy měla získat z pronájmu plynovodu 168.000,-Kč ročně navíc.
Smlouvu podepsal jiţ v červnu minulého roku bývalý starosta, ale nenechal ji schválit
zastupitelstvem obce, takţe nemohla nabýt platnosti.
Bylo potvrzeno, ţe přítomní zastupitelé si měli moţnost smlouvu přečíst a ţádný z nich v ní
neshledal ţádné nevýhodné ustanovení pro obec.
Mezi občany v plénu se poté rozběhla diskuze o moţné nevýhodnosti smlouvy. Občané
odkazovali na špatné zkušenosti s prodejci energií, které jsou prezentovány ve sdělovacích
prostředcích.
Starosta dodal, ţe se nejedná o smlouvu na dodávku plynu, ale o nájemní smlouvu na
obecní plynovod.
Pan Oleg Navrátil se dotázal, jaká je výpovědní lhůta smlouvy.
Pan Martin Smutný mu odpověděl, ţe jeden rok. K tomu pan Oleg Navrátil dodal, ţe to je
Rozumná výpovědní lhůta.

Starosta poté navrhl odsouhlasit uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem plynovodu
mezi obcí Bílovice-Lutotín (pronajímatel) a RWE GasNet, s.r.o. (nájemce)
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0
Návrh byl přijat

K bodu 22)
Diskuze:
● Pan Pavel Sedlák se dotázal, zda bude obec organizovat očkování psů a jaká je výše poplatků
pro rok 2015. Starosta odpověděl, ţe očkování psů obec zorganizuje stejně jako v minulých
letech a občané budou včas informováni o termínu. Výše poplatků se nemění, je tedy 300,-Kč
na osobu za odvoz komunálního odpadu a 50,-Kč za kaţdého psa. Informoval při tom občany,
ţe poplatky musí být uhrazeny do 30.6.2015 a můţou tak učinit jiţ nyní v úřední dny na
obecním úřadě, nebo bankovním převodem.
● Pan Ivo Ječmínek se dotázal, kdy se bude stavět, nebo opravovat cesta pod Vinohrady směrem
na Bělecký mlýn. Starosta odpověděl, ţe cesta je naplánována v první etapě projektu
společných zařízení v krajině, která by se měla realizovat v letošním roce. Pokud by se
nerealizovala, obec zajistí alespoň zasypání největších děr v cestě.
Starosta informoval přítomné, ţe absolvoval jednání na pozemkovém úřadě a tam mu bylo
sděleno, ţe úřad má pro letošní rok vyčleněno pouze 15.000.000,-Kč na stavby v katastrech
naší obce. Stavby v katastrálním území Bílovice jsou přitom vyprojektovány v ceně
22.000.000,-Kč, v katastrálním území Lutotín v ceně 16.000.000,-Kč. Pozemkový úřad tedy
navrhuje začít se stavbami v Lutotíně, které by se z dostupných prostředků dali kompletně
zrealizovat. Jedná se o cestu pod Vinohrady, suchý poldr nad Lutotínem a výsev trávy a
výsadba stromů na několika místech.
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●

●
●

●

●

●

Pan Vladimír Dostál se dotázal, zda cesta v Bílovicích okolo farmy je v první etapě. Starosta
odpověděl, ţe je, ale pokud by se začalo touto cestou, nic jiného by se v letošním roce jiţ
nestavělo, protoţe většina prostředků z 22.000.000,-Kč, které jsou určeny na stavby
v Bílovicích, je určena na tuhle cestu. Pan Jaroslav Bartošek se dotázal, zda se bude čistit i
mlýnský náhon od splavu v Lutotíně do Bílovic. Starosta odpověděl, ţe vyčištění náhonu je také
v první etapě, ale pokud by se dělala cesta kolem farmy, tak v letošním roce by jiţ prostředky
na vyčištění náhonu jiţ nebyly. Pan Vladimír Dostál k tomu dodal, ţe se aktivně účastnil
komplexních pozemkových úprav a návrhů staveb z nich vycházejících a ţe se snaţili do první
etapy staveb zahrnout hlavně výstavbu nových komunikací.
Bc. Miroslav Říčař si vzal slovo a informoval přítomné o tom, ţe se se starostou také účastnil
jednání na pozemkovém úřadě ohledně staveb společných zařízení v krajině. Celá akce je
rozvrţena do tří etap, z nichţ ta první je jiţ naprojektována a chystá se její realizace. Bliţší
informace můţe zájemcům poskytnout pan Chudoţilov na Pozemkovém úřadě v Prostějově.
Starosta informoval přítomné o záměru pořídit přívěsný vozík za obecní automobil, především
z důvodu přepravy materiálů pro pracovníky na VPP. Na vozík si nechal vypracovat několik
cenových nabídek. Cena vozíku se bude pohybovat okolo 35.000,-Kč.
Starosta dále informoval, ţe nechal vypracovat několik cenových nabídek na pojištění obecního
majetku, ceny se pohybují od 30.000,-Kč do 45.000,-Kč. V současnosti platí obec 9.000,-Kč
ročně, ale v případě škodní události by bylo pojistné plnění pro obec velmi nízké. V současnosti
také není pojištěn nový Obecní dům v Lutotíně.
Dále starosta informoval o velmi nízkém úročení finančních prostředků, které má obec na účtu
u Komerční banky. Obec má z úroků příjem cca 70,-Kč měsíčně, coţ je z vkladu cca
5.000.000,-Kč velmi málo. Starosta momentálně vyjednal alespoň zrušení všech poplatků a
internetové bankovnictví zdarma. Dále poţádal banku o nabídku produktů pro vyšší zhodnocení
finančních prostředků obce.
Pan Vladimír Dostál navrhl změnit dopravní značení na křiţovatce u školky. Navrhl, aby auta
jedoucí od Kostelce musela zpomalit, nebo zastavit. Hlavní silnice by měla být od „Kamčatky“
směrem k Lutotínu a od Kostelce by byla vedlejší. Starosta uvedl, ţe většina řidičů jezdí po
paměti a ţe by se tím spíše uškodilo. Bude se informovat na moţnosti řešení popsané dopravní
situace u Ing. Wafka na dopravním inspektorátě.
Pan Oleg Navrátil uvedl, ţe ţije v Lutotíně jiţ 35 let a u kapličky v Lutotíně se nedává přednost
vozidlům jedoucím zprava. Navrhl na toto místo nainstalovat svislé dopravní značky, které
jasně určí, která cesta je hlavní a která vedlejší. Podle jeho názoru je jen velké štěstí, ţe se tam
doposud nic váţného nestalo. Dále navrhl předělat zrcadlo, které je aţ kus za zatáčkou a neplní
tam ţádný účel. Navrhl předělat zrcadlo na sloup ke kapličce, kde bude za zatáčku směrem
k mostu lépe vidět.

Nikdo další se do diskuze nepřihlásil

K bodu 23)

Usnesení:
I.

Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:

1. Program zasedání
Pro 7 proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka a pana
Vladimíra Stančíka
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
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3. Plán činnosti kontrolního výboru obce Bílovice-Lutotín na rok 2015
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
4. Plán činnosti finančního výboru obce Bílovice-Lutotín na rok 2015
Pro 7 proti 0/ zdržel se 0
5. Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín za rok 2014 bez výhrad
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
6. Účetní závěrku Mateřské školy Bílovice za rok 2014 bez výhrad
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
7. Rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2015
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
8. Po projednání Obecně závaznou vyhlášku č.3/2015 o stanovení systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bílovice-Lutotín
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
9. Podání ţádosti o dotaci na projekt „Hřiště MŠ v přírodním stylu“ z operačního programu
Ministerstva ţivotního prostředí výzva č. 65
Pro 6/ proti 1/ zdržel se 0 (proti p. Jaroslav Babiánek)
10. Příspěvek ve výši 18.800,-Kč pro Domov seniorů v Kostelci na Hané.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
11. Uzavření smlouvy o dotaci od Olomouckého kraje v programu „Obnova staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém kraji“
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
12. Smlouvu o bezúplatném převodu automobilu Fiat Ducato mezi obcí Bílovice-Lutotín
(nabyvatel) a SDH Bílovice (převodce)
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
13. Objednání vyčištění a monitoringu kanalizace a pořízení PD na vybudování a rekonstrukci
kanalizace, vč. podání ţádosti o změnu PRVKOK
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
14. Uzavření nové nájemní smlouvy na plynovod mezi obcí Bílovice-Lutotín (pronajímatel) a
RWE GasNet, s.r.o. (nájemce)
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.9, č.11, č.12, č.14
2. Starostu obce zorganizováním výběrového řízení a následným objednáním sluţeb
uvedených v článku I. bod č.13
3. Starostu obce podáním ţádosti o změnu v PRVKOK

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plnění usnesení č.1/2015
Zprávu o činnosti starosty a orgánů obce
Informace o postupu prací u Mateřské školy v Bílovicích
Informace o stavu projednávání územního plánu
Informace o pracovnících na VPP a SÚM
Informace o stavu připravované kolaudace Obecního domu v Lutotíně
Informace k veřejnoprávní smlouvě o přestupcích
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8. Připravovaný nákup přívěsného vozíku za os. automobil

K bodu 23)
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:50hodin

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Jaroslav Babiánek………………………………………
Vladimír Stančík……………………………………

Martin Smutný
místostarosta obce

Vyvěšeno dne:…………………………..
Sňato dne: ………………………………
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Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

