ZÁPIS č. 2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice  Lutotín konaného
dne 17.března 2016 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, Jan Toman ml. Petr Krupa,
Bc. Miroslav Říčař, Vladimír Stančík, Jaroslav Navrátil
Nepřítomni:Jan Toman st. Jaroslav Babiánek

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.1/2016
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015 obce a MŠ a schválení převedení
zůstatku hospodaření MŠ v Bílovicích do fondu rezerv
8. Projednání „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí“
se společností E.ON Energie, a.s.
9. Projednání směnné smlouvy na parc. č. 260/1 a 308/19
10. Projednání směnné smlouvy na parc. č. 69/1 a 93/1
11. Projednání kupní smlouvy na parc. č. 69/8
12. Projednání dodatku ke smlouvě o pronájmu NP č.p. 132 v Bílovicích
13. Projednání dodatku ke smlouvě o pronájmu NP č.p. 79 v Lutotíně
14. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu půdy č. 96001/2012
15. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu půdy č. 96002/2012
16. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2016
17. Projednání „Směrnice č. 1/2016 pro poskytování cestovních náhrad“
18. Projednání žádosti města Kostelec na Hané na poskytnutí finančního daru na provoz
domova seniorů a projednání návrhu darovací smlouvy s Domovem pro seniory v
Kostelci na Hané
19. Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v Bílovicích
20. Projednání rámcové smlouvy s f. Stavebniny DEK a.s. č. 25490/2016
21. Informace o podání připomínky k ÚP
22. Projednání žádosti připravovaného spolku KaRaBílek o umístění sídla v objektu obce
23. Projednání žádosti o finanční dar na podporu včelařů
24. Projednání návrhu smlouvy na svoz BRKO
25. Projednání požadavku MŠ na úpravy a pořízení vybavení
26. Revokace usnesení č. 9/2015 bod 13
27. Projednání žádostí o napojení staveb na infrastrukturu obce
28. Projednání plánu činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru obce v roce 2016
29. Diskuse
30. Usnesení
31. Závěr
32.
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání je přítomno cca 25 občanů obce) a uvedl, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od
9. března 2016, tedy více jak 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomno 7
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členů, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, tudíž zasedání může
právoplatně jednat a usnášet se.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program doplnit o další body, které by
zastupitelstvo obce mělo projednat:
➢ Projednání pokračování staveb společných zařízení v krajině
➢ Projednání návrhu smlouvy na poradenské služby se sdružením CEPAC  MORAVA
●
●

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu.
Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, program zasedání by tedy měl mít 33 bodů

●

O návrhu programu nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh programu byl přijat.

K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného
● Navrhl na ověřovatele zápisu pana Jaroslava Navrátila a pana Vladimíra Stančíka.
●
●

O návrhu nechal hlasovat  PRO: 
6
– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
1
(Jaroslav Navrátil)
Návrh byl přijat.

K bodu 4)
Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání
zastupitelstva obce.
● Usnesení č.3: žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního
programu památkové péče v Ol. kraji v roce 2016 v dotačním titulu 
„Obnova
kulturních památek“ 
na opravu kaple svaté Anny v Lutotíně byly podána.
● Usnesení č.4: žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního
programu obnovy venkova Ol. kraje v roce 2016 v dotačním titulu
„Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce“
na projekt: 
“Rekonstrukce místního
rozhlasu v obci BíloviceLutotín”
byla podána.
● Usnesení č. 5: Záměr na úpravu výše nájemného za pronájem nebytových prostor
pohostinství v Obecním domě v Lutotíně č.p. 79 na částku 500,Kč měsíčně byl
zveřejněn 1. února 2016.
● Usnesení č. 6: Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prodejny
v Bílovicích byl zveřejněn 1. února 2016.
● Usnesení č.7: Připomínka k návrhu č.3 územního plánu Kostelec na Hané byla
podána, doposud jsme neobdrželi vyjádření města Kostelec na Hané.
● Usnesení č. 8: Záměr na prodej části pozemku parc. č. 69/1 v KÚ Bílovice byl
zveřejněn 15. února 2016.
● Usnesení č. 9: Smlouva na zajištění kompletního dotačního managementu pro akci
„Veřejné osvětlení v BílovicíchLutotíně“ s
e splolečností A
SA AXPERT a.s.
Lešetínská 626/24, Ostrava 719 00 IČO 27791891 byla uzavřena, žádost o dotaci
byla podána 26. února 2016.
● Usnesení č. 10: Smlouva o pronájmu reklamní plochy na autobusové zastávce
v Lutotíně se společností V okno s.r.o. Skaštice 149 Kroměříž, IČO: 25527266 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:
➢ K 29.2 2016 ukončili činnost v naší obci pracovníci na VPP, kteří zde byli
zaměstnáni od 15.3.2015. Za tuto dobu opravili autobusové zastávky, udržovali
zeleň, předláždili část chodníků, osadili chybějící dopravní značky, vyklestili
náletové dřeviny v Lutotíně okolo splavu a kolem cesty ke krajské silnici a
v Bílovicích okolo cesty do Hliníků. Dále provedli nátěry kontejnerů na tříděný
odpad, zábradlí na mostech a především zbourali starou a postavili novou zeď
okolo zahrady mateřské školy. V letošním roce máme opět požádáno o 6
pracovníků, 15. 3. 2016 nastoupili 4 pracovníci, z toho jeden na zkrácený úvazek.
➢ Průběžně probíhá zpracování žádostí o dotace.
➢ Proběhlo jednání se správcem toku ohledně vyčištění koryta mezi Bílovicemi a
Lutotínem.
➢ Připravuje se pokračování staveb společných zařízení v krajině, pozemkový úřad
připravuje výběrové řízení na zhotovitele druhé části staveb z první etapy.
➢ Provedlo se rozvezení kompostérů a biopopelnic občanům, kteří si je doposud
nevyzvednuli. Doposud bylo občanům vydáno 165 kompostérů a 155 biopopelnic.
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
K bodu 6)

Hospodářka obce paní Věra Reichstädterová seznámila přítomné se závěrečným účtem
obce za rok 2015.
Obec vlastní majetek v účetní hodnotě 4
4.878.887,55 Kč
Obec hospodařila v roce 2015 příjmy ve výši: 1
2.898.178,95 Kč
výdaji ve výši: 
11.642.524,15 Kč
přebytek tedy činí: 
1.255.654,80 Kč
Kompletní závěrečný účet obce za rok 2015 je vyvěšen na úřední desce od 25.2.2016 a je
také vyvěšen na internetových stránkách obce.
Nikdy z přítomných nevznesl žádné výhrady
Starosta tedy navrhl schválit bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2015
●
●

O návrhu nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 7)
Hospodářka obce paní Věra Reichstädterová seznámila přítomné se závěrečným účtem
Mateřské školy za rok 2015.
Mateřská škola měla schváleny výdaje ve výši 1.131.899,00 Kč
Ve skutečnosti vydala 1.130.830,85 Kč
Přebytek hospodaření činí 1.068,15 Kč, starosta navrhl převést přebytek ve výši 1.068,15 Kč
do fondu rezerv MŠ na rok 2016
Nikdo z přítomných nevznesl žádné výhrady
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Starosta navrhl schválit bez výhrad závěrečný účet MŠ za rok 2015
●
●

O návrhu nechal hlasovat  PRO: 
7
– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
Dále hospodářka obce paní Věra Reichstädterová seznámila přítomné s účetní závěrkou
obce za rok 2015 a navrhla převést výsledek hospodaření ve výši 2.371.384,69 Kč z účtu
431 na účet 432.
Starosta navrhl schválit účetní závěrku za rok 2015 podle návrhu hospodářky.

●
●

O návrhu nechal hlasovat  PRO: 
7
– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 8)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny se společností E.ON Energie a.s. Naše obec odebírá elektřinu na více odběrných
místech, která jsou v této smlouvě zahrnuta. Silová elektřina je nakoupena na energetické
burze přes spolek OSIN, přes který již od minulého roku nakupujeme plyn.
Elektřina je v současné době nakoupeny za tyto ceny:
➢ Standartní elektřina: 883, Kč/MWh
➢ Elektřina pro vytápění: 998, Kč/ MWh – VT, 633, Kč/ MWh – NT
➢ Elektřina pro veřejné osvětlení 690, Kč/ MWh
Přítomní zastupitelé měli možnost si žádost prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:

●

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
č.0028801/2016 se společností E.ON Energie a.s. F.A. Garstnera 2151/6, České
Budějovice, 370 49, IČO: 26078201

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI:
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 9)
Starosta informoval přítomné o návrhu směnné smlouvy na směnu pozemků mezi obcí a
PaedDr. Bedřichem Pazderou. Jedná se o pozemek za mateřskou školou a pozemek, po
němž vede cesta okolo svodnice v Bílovicích.
Na tuto směnu byl zveřejněn záměr směnit nemovitost dne 15.2.2016, vyvěšen na úřední
desce obce BíloviceLutotín vč. její elektronické verze dne 15.2.2016, sňat dne 5.3.2016.
Záměr byl schválený Zastupitelstvem obce Bílovice – Lutotín na jeho zasedání č.7/2015 dne
15.10.2015, usnesením č. 8.
2
Starosta k tomu dodal, že obec získá pozemek o výměře 103m
a naopak vydá pozemek o
2
výměře 72m.
Náklady spojené s touto směnou (vypracování geometrického plánu, smlouvy a správní
poplatky) ponese obec.
Přítomní zastupitelé měli možnost si směnnou smlouvu prostudovat.
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●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření směnné smlouvy číslo 1/2016 s PaedDr. Bedřichem
Pazderou, Pod Homolkou 160/34, 150 00 Praha 5, na směnu pozemku p.č. 260/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice  Lutotín, LV č. 1,
vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov za pozemek p.č. 308/19
–zahrada, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice  Lutotín, LV č. 48, vedeno u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov.

Dále pově
řuje starostu obce podpisem této smlouvy.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI:
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 10)
Starosta informoval přítomné o návrhu směnné smlouvy na směnu pozemků mezi obcí a
manžely Františkem a Zdenou Halouzkovými. Jedná se o pozemek za jejich domem u
komunikace podél Romže v Bílovicích.
Na tuto směnu byl zveřejněn záměr směnit nemovitost dne 15.2.2016, vyvěšen na úřední
desce obce BíloviceLutotín vč. její elektronické verze dne 15.2.2016, sňat dne 5.3.2016.
Záměr byl schválený Zastupitelstvem obce Bílovice – Lutotín na jeho zasedání č.7/2015 dne
15.10.2015, usnesením č. 9.
2
Starosta k tomu dodal, že obec vydá pozemek o výměře 29m
a naopak získá pozemek o
výměře 4m2, směna se tedy bude realizovat s doplatkem.
Náklady spojené s touto směnou (vypracování geometrického plánu, smlouvy a správní
poplatky) ponesou manželé Halouzkovi
Přítomní zastupitelé měli možnost si směnnou smlouvu prostudovat.
●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 2/2016 s manžely Františkem a
Zdenou Halouzkovými, Bílovice , na směnu pozemku p.č. 69/1–ostatní plocha, ostatní
komunikace , zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice  Lutotín, LV č. 1, vedeno u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov za pozemek p.č.
93/1 – zahrada, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice  Lutotín, LV č. 15, vedeno u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov. Manželé
Halouzkovi uhradí částku 6.250,Kč + náklady na vypracování geometrického plánu, na
vypracování smlouvy a správní poplatky související s převodem pozemku.

Dále pově
řuje starostu obce podpisem této smlouvy.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI:
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 11)
V tomto bodě starosta a směnu pozemků mezi obcí a manžely Jaroslavem a Věrou
Babiánkovými. Jedná se o pozemek za jejich domem u komunikace podél Romže
v Bílovicích.
Na tento prodej byl zveřejněn záměr prodat nemovitost dne 15.2.2016, vyvěšen na úřední
desce obce BíloviceLutotín vč. její elektronické verze dne 15.2.2016, sňat dne 5.3.2016.
Vyhlášení záměru na směnu části pozemku schválilo zastupitelstvo obce BíloviceLutotín na
zasedání ZO číslo 1/2016 usnesením číslo 8.
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2
Starosta k tomu dodal, že se jedná o pozemek o výměře 14m
a je na něm postavena garáž
manželů Babiánkových.
Náklady spojené s tímto prodejem (vypracování geometrického plánu, smlouvy a správní
poplatky) ponesou manželé Babiánkovi.

Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 3/2016 s manžely Jaroslavem a
Věrou Babiákovými, Bílovice č.p.58 , na prodej pozemku pozemku p.č. 69/8 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice  Lutotín, LV č. 1,
vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov.
Manželé Babiánkovi uhradí částku 3.500,Kč + náklady na vypracování geometrického
plánu, na vypracování smlouvy a správní poplatky související s převodem pozemku.
Dále zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI:
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 12)
Starosta informoval přítomné o návrhu dodatku č.1 k nájemní smlouvě o pronájmu
nebytových prostor obecní prodejny v Bílovicích, č.p. 132. Nájemkyně paní Monika
Dostálová investuje vlastní prostředky do oprav prodejny a tyto prostředky se budou odečítat
z nájemného za tyto prostory. Na uzavření tohoto dodatku byl zveřejněn záměr dne 1.2.2016
a sňat 17.2.2016. Zveřejnění záměru na uzavření dodatku schválilo zastupitelstvo obce
BíloviceLutotín na zasedání č. 1/2016 usnesením č. 6
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě s paní Monikou
Dostálovou, Bílovice č.p.136, BíloviceLutotín o pronájmu nebytových prostor obecní
prodejny v Bílovicích, č.p. 132.
Dále zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI:
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 13)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o návrhu dodatku č.1 k nájemní smlouvě o
pronájmu nebytových prostor pohostinství v Lutotíně, č.p. 79. Nájemce pan František Vala
požádal zastupitelstvo obce o snížení výše nájemného za tyto prostory z důvodu nízkých
tržeb. Na uzavření tohoto dodatku byl zveřejněn záměr dne 1.2.2016 a sňat 17.2.2016.
Zveřejnění záměru na uzavření dodatku schválilo zastupitelstvo obce BíloviceLutotín na
zasedání č. 1/2016 usnesením č.5.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě s panem Františkem
Valou, Bílovice č.p.137, BíloviceLutotín, IČO: 00288012. Dodatkem se mění výše
měsíčního nájemného od 1. dubna 2016 na 500,Kč/ měsíc.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI:
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 14)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu dodatku ke smlouvě o nájmu půdy se
společností ROLS Lešany spol. s r.o. Po konzultaci s odborem metodické pomoci MV se
tímto dodatkem nebudeme zabývat na tomto zasedání zastupitelstva obce a budeme se
snažit vyjednat uzavření nové smlouvy o pachtu. Je to z důvodu platnosti nového
občanského zákoníku, který tyto pronájmy řeší.
K bodu 15)
I v tomto bodě starosta v tomto informoval přítomné o návrhu dodatku ke smlouvě o nájmu
půdy se společností ROLS Lešany spol. s r.o. Po konzultaci s odborem metodické pomoci
MV se tímto dodatkem nebudeme zabývat na tomto zasedání zastupitelstva obce a budeme
se snažit vyjednat uzavření nové smlouvy o pachtu. Je to z důvodu platnosti nového
občanského zákoníku, který tyto pronájmy řeší.
K bodu 16)
Starosta informoval přítomné o návrhu rozpočtu, rozpočet je vyvěšen na úřední desce obce
a na internetových stránkách od 29.2.2016, tedy více než 15 dní a kdo měl zájem, mohl si
návrh prostudovat.
Nato návrh rozpočtu přednesl.
Rozpočet je navržen jako přebytkový s příjmy ve výši 6.202.270,Kč a výdaji ve výši
6.172.700,Kč.
Přebytek by měl činit 29.570,Kč
Starosta navrhl přidat do příjmové strany rozpočtu ještě částku 698.330,Kč na mzdy pro
pracovníky na VPP od Úřadu práce a 23.000,Kč za prodej automobilu Renault Kangoo.
Dále přidat do výdajové strany rozpočtu 698.330,Kč na vyplácení mezd pro pracovníky na
VPP.
Nato vyzval přítomné k dalším návrhům.
Další návrhy nebyly vzneseny.
Navrhl tedy hlasovat o rozpočtu s:
●
●
●
●
●

Příjmy ve výši: 
6.923.600,Kč
Výdaji ve výši: 
6.871.030,Kč.
Přebytkem ve výši: 5
2.570,Kč

O návrhu nechal hlasovat  PRO: 
7
– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 17)
Starosta informoval přítomné o návrhu směrnice č./2016 o poskytování a účtování
cestovních náhrad.
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Přijetí této směrnice nám bylo doporučeno auditorkami při přezkoumání hospodaření obce.
Ve směrnici je specifikováno, kdo zaměstnance na cestu vysílá a také jakou pojistku musí
mít vozidlo uzavřeno. Cestovní náhrady jsou stanoveny na spodní hranici vyhlášky.
Přítomní zastupitelé měli možnost si směrnici prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.1/2016 o poskytování a účtování cestovních
náhrad.

●
●

O návrhu nechal hlasovat  PRO: 
7
– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 18)
Starosta informoval přítomné o žádosti města Kostelec na Hané o finanční dar na provoz
domova seniorů. Žádost je na dva naše spoluobčany, kteří jsou klienty tohoto domova, a je
na částku 18.800,Kč. Navrhl jako v předchozích letech tento dar poskytnout.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro domov seniorů v Kostelci na
Hané ve výši 18.800,Kč

●
●

O návrhu nechal hlasovat  PRO: 
7
– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 19)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o obnově katastrálního operátu novým mapováním
na části katastrálního území v Bílovicích. V Lutotíně již toto mapování proběhlo a
v současnosti jsou již výsledky tohoto mapování viditelné na digitálních mapách.
Provádění obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 2.5.2016 do
srpna 2016. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov
písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem a na
vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků.
K bodu 20)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o návrhu rámcové smlouvy č.25490/2016 se
společností Stavebniny DEK a.s. Jedná se o smlouvu, na jejímž základě může obec
nakupovat stavební materiál se splatností faktur 30 dnů. Smlouva se společností DEK byla
uzavřena již v loňském roce, ale od letošního roku se společnost přejmenovala a je tedy
potřeba uzavřít novou smlouvu. Při nákupu stavebních materiálů je zboží poptáváno vždy u
několika dodavatelů a teprve potom objednáno.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření rámcové smlouvy č.25490/2016 se společností
Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10, Praha 10, 108 00, IČO: 03748600.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Stránka | 8

ZÁPIS č. 2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice  Lutotín konaného
dne 17.března 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI:
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 21)
Starosta informoval přítomné o záměru zastupitelstva podat připomínku k navrhované změně
územního plánu. Pořizovatel změny č.1, což je Magistrát města Prostějova navrhl
zastupitelstvu obce schválit nové zadání změny č.1 územního plánu.
Jedná se o tyto změny:
1. Změna způsobu odkanalizování obcí. V Bílovicích je nutné změnit společnou
kanalizaci na oddílnou, protože současná dotační politika neumožňuje čerpat dotace
na kanalizace, kterými jsou splaškové a dešťové vody odváděny společně.
V Lutotíně se jedná o zrušení plánované čističky odpadních vod, jejíž provoz je
rentabilní až od napojení minimálně 300 osob. Namísto ČOV by se vybudovalo
potrubí do Kostelce na Hané.
2. Zakreslení trasy cyklostezky Romže na území naší obce
3. Doplnění chybějících staveb společných zařízení v krajině, které vyplynuly
z Komplexních pozemkových úprav a nebyly do stávajícího územního plánu
zapracovány
4. Převedení pozemků do zastavitelného území obce v katastrálním území Lutotín:
184/2, 184/3, 184/4, 184/11, 184/11, 184/12, 604, 605,
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nové zadání změny č. 1 územního plánu BíloviceLutotín ve
smyslu ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jejímž obsahem budou výše popsané
změny.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
Starosta poté vyzval občany k eventuálním dalším návrhům na případné změny v územním
plánu.

K bodu 22)
Starosta informoval přítomné o vznikajícím spolku „KaRaBíLek“ (klub rarášků
BíloviceLutotín), který by měl zastřešovat činnost doposud neformálního sdružení maminek.
V současnosti byl založen přípravný výbor spolku, který požádal obec o povolení umístit
sídlo spolku v některé s obecních budov. V budoucnu by spolek mohl provozovat mikrojesle,
což je zkušební projekt MPSV, přes který by se mohlo požádat o dotaci na stavební úpravy
prostor pro činnost spolku. Starosta navrhl umístit sídlo spolku v budově bývalého obecního
úřadu v Lutotíně.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění sídla spolku KaRaBíLek v budově na adrese Lutotín
č.p.65, BíloviceLutotín

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
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●

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 23)
Starosta informoval přítomné o žádosti o finanční dar na podporu včelaření – léčebné
prostředky a technické zabezpečení včelstev, kterou podal pan Antonín Bureš.
Starosta navrhl poskytnout dar ve výši 1.000,Kč z prostředků obce pro každého včelaře
v naší obci, který o tento dar písemně požádá.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,Kč z prostředků
obce pro každého včelaře v naší obci, který o tento dar písemně požádá.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 24)
Starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy o zajištění soustředění a sběru biologicky
rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) rostlinného původu se společností Statek
Kostelec na Hané a.s. Jedná se o BRKO, který je obec povinna likvidovat v rámci projektu
„Svážíme bioodpad z obce BíloviceLutotín“ a k likvidaci jsme povinni odevzdat minimálně
70 tun tohoto odpadu ročně. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a obci bude
účtován manipulační poplatek ve výši 50,Kč/t.¨
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zajištění soustředění a sběru biologicky
rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu se společností Statek Kostelec na
Hané a.s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, IČ: 64511901
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 25)
Starosta informoval přítomné o žádosti mateřské školy o pořízení vybavení. Jedná se o
nové větší šatní skříňky pro děti a videotelefon s elektrickým vrátným na dveře, díky
kterému by byl vstup do MŠ lépe zabezpečen. Skříňky by se pořizovaly až po provedení
plánovaných stavebních úprav. Na dodávku nábytku proběhne výběrové řízení, v němž
bude osloveno více dodavatelů.
● Zastupitelstvo obce vzalo žádost mateřské školy na vědomí
K bodu 26)
Starosta informoval přítomné o návrhu na revokaci usnesení č.9/2015 bod č.13. Jedná se o
poskytnutí příspěvku pro klub stolního tenisu Bílovice. Na základě doporučení auditorek
Olomouckého kraje, v souvislosti s nově zavedenou legislativou, která upravuje poskytování
příspěvků z veřejných rozpočtů je vhodnější u takto nízkých částek poskytovat dar, a ne
příspěvek.
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●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení o poskytnutí příspěvku pro klub stolního tenisu
Bílovice, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce č.9/2015 bodem č.13.
Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,Kč
z prostředků obce pro klub stolního tenisu Bílovice.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 27)
Starosta informoval přítomné o žádosti pana Martina Tomana a paní Hany Vitáskové o
vyjádření k projektové dokumentaci, kterou Obec BíloviceLutotín obdržela dne 14.12.2016
a současně žádost o souhlas se zbudováním sjezdu od uvažovaného RD na místní
komunikaci.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce BíloviceLutotín nemá námitek k uvažované výstavbě RD včetně
přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch. Uvažovaná výstavba je v souladu s platným
územním plánem obce. Jako vlastník sousedních ploch nemá zastupitelstvo obce námitek
ke stavbě RD. Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace na
pozemek investora.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

●

Dále v tomto bodě starosta informoval přítomné o žádosti paní Ivany Kintrové o stanovisko
obce BíloviceLutotín k žádosti o územní souhlas na akci „Vodovodní přípojka RD Bílovice
117 na parc. č. 15/2 k.ú. Bílovice“
Obec BíloviceLutotín obdržela dne 11.2.2016 žádost o vyjádření k územnímu souhlasu na
akci „Vodovodní přípojka RD Bílovice 117 na parc. č. 15/2 k.ú. Bílovice“ a současně návrh
„Smlouvy o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě“ na tuto akci.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce BíloviceLutotín nemá námitek k uvažované výstavbě vodovodní
přípojky a napojení RD 117 na vodovodní řád v majetku obce.
Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem „Smlouvy o právu provést
stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě“.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 28)
V tomto bodě přednesl předseda finančního výboru pan Vladimír Stančík návrh plánu
činnosti FV v roce 2016.

Plán č
innosti FV obce BíloviceLutotín na rok 2016
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Název

Poř
adí

Termí
n

a/ Předložení plánu činnosti finančního výboru na rok 2016
b/ Kontrola sestavení rozpočtu obce BíloviceLutotín pro rok 2016
c/ Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015
d/ Kontrola hospodaření Mateřské školy k 31.12.2015
a/ Spolupráce na přípravěrozpočtového výhledu na roky 20172018
b/ Kontrola pohledávek v přenesené působnosti obce (poplatky za komunální
odpad a psy)
c/ Kontrola čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2016
d/ Kontrola řádného využití poskytnutých příspěvkůza rok 2016 (JSDHO,
myslivci, včelaři, senioři)
a/ Kontrola výběrových řízení na nákupy materiálůa služeb
b/ Příprava plánu činnosti finančního výboru na rok 2017
c/ Kontrola čerpání rozpočtu za rok 2016
d/ Spolupráce na přípravěrozpočtu obce BíloviceLutotín na rok 2017
a/ Kontrola průběžného čerpání a plnění obecního rozpočtu za rok 2016
b/ Projednávání návrhůrozpočtových změn předkládaných zastupitelstvu
obce
c/ Kontrolní činnost výboru doplněná o aktuální potřeby a návrhy
zastupitelstva

1

2

3

4

Bř
ezen 
duben

Č
erven 
č
ervenec

Listopad 
prosinec

Prů
bě
žně

Dále přednesl předseda kontrolního výboru pan Petr Krupa návrh plánu činnosti KV obce
v roce 2016.

Plán č
innosti KV obce BíloviceLutotín na rok 2016:
Poř
adí
1
2

3

●

Název
a/ Kontrola smluvních vztahů
, uzavírání nových a dodržování
stávajících, dodatky, plně
ní smluv, faktury, objednávky.
b/Pohledávky, systém vymáhání dluhů
, obecní poplatky
a/ Kontrola dodržování právních př
edpisůostatních výborů
b/ Kontrola dodržování obecnězávazných vyhlášek a smě
rnic
c/ Kontrola poskytnutí příspě
vků
a/ Kontrola rozsahu, aktuálnosti a kvality veř
ejných informací
b/Kontrola hospodaření s majetkem obce (hmotný, nehmotný,
finanční)
c/Kontrola plně
ní všech usnesení zastupitelstva obce př
ijatých
v roce 2016

Termín
Bř
ezen 
Duben
Č
erven 
Č
ervenec

Listopad 
Prosinec

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plány činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2016

Stránka | 12

ZÁPIS č. 2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice  Lutotín konaného
dne 17.března 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 29)
Starosta informoval přítomné o jednání s pracovníky pozemkového úřadu ohledně dalšího
pokračování staveb společných zařízení v krajině. Pozemkový úřad vznesl na zastupitelstvo
obce dotaz, v jakém pořadí pokračovat s dalšími navrhovanými stavbami. Zastupitelé se
sešli nad tímto tématem a navrhují upřednostnit stavbu zpevněné komunikace z Lutotína do
Lešan (část na katastru naší obce) a stavbu navrhovaných vodních ploch okolo říčky
Romže. Starosta vyzval občany k dalším návrhům.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podáním žádosti na pozemkový úřad ohledně
pokračování staveb společných zařízení v krajině.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 30)
Starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy na poradenskou a konzultační činnost se
sdružením CEPACMorava. Jedná se o podání žádosti o dotaci na zefektivnění činnosti
státní správy. Na tomto projektu s naší obcí spolupracují ještě obce Lešany, Pěnčín,
StařechoviceSlužín a Zdětín. Za zpracování žádosti si sdružení CEPAC – Morava nárokuje
20.000,Kč, každá ze zúčastněných obcí tedy zaplatí 4.000,Kč. Pokud nebudeme se
žádostí úspěšní, budou toto jediné náklady.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na poradenskou a konzultační činnost se
sdružením CEPACMorava, Jeremenkova 1142/42, 772 00, Olomouc na částku 4.000,Kč.
Dále pověřuje starostu obce podpisem téhle smlouvy.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 31)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
● Starosta informoval přítomné o akci „
Ukliďme Česko!“ k
terá se uskuteční 16. dubna a
bude se při ní provádět úklid pozemků okolo Romže na celém katastru naší obce. Dodal, že
počítá s co největší účastí dobrovolníků.
● Starosta dále informoval o sběru nebezpečných odpadů, který se uskuteční 7. května.
Týden před tímto sběrem se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu.
● Starosta dále ještě připomenul informaci o přerušení dodávky elektrické energie, která bude
vypnuta března v Bílovicích 30. března 2016 od 7:30 do 15:30.
● Paní Ivana Žáčková se dotázala, kde bude mít možnost provozovat svou činnost spolek
Karabílek, pokud nebude možné ze stavebně technických důvodů provozovat činnost
v budově č.p. 65 v Lutotíně. Starosta odpověděl, že pokud by k tomu došlo, najdeme jiné
řešení.
● Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
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ZÁPIS č. 2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice  Lutotín konaného
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K bodu 32)

Usnesení:


I.Zastupitelstvo obce BíloviceLutotín schvaluje:

1. Program zasedání
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Navrátila
a pana Vladimíra Stančíka
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 1
3. Bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2015.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
4. Bez výhrad závěrečný účet MŠ za rok 2015
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
5. Účetní závěrku za rok 2015 podle návrhu hospodářky.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
6. Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č.9550873421 se společností
E.ON Energie a.s. F.A. Garstnera 2151/6, České Budějovice, 370 49, IČO: 26078201
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
7. Uzavření směnné smlouvy číslo 1/2016 s PaedDr. Bedřichem Pazderou, Pod Homolkou
160/34, 150 00 Praha 5, na směnu pozemku p.č. 260/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice  Lutotín, LV č. 1, vedeno u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, KP Prostějov za pozemek p.č. 308/19 –zahrada, zapsáno v k.ú. Bílovice,
obec Bílovice  Lutotín, LV č. 48, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP
Prostějov.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
8. Uzavření směnné smlouvy č. 2/2016 s manžely Františkem a Zdenou Halouzkovými, Bílovice
č.p. 60, na směnu pozemku p.č. 69/1–ostatní plocha, ostatní komunikace , zapsáno v k.ú.
Bílovice, obec Bílovice  Lutotín, LV č. 1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov za pozemek p.č. 93/1 – zahrada, zapsáno v k.ú. Bílovice,
obec Bílovice  Lutotín, LV č. 15, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov. Manželé Halouzkovi uhradí částku 6.250,Kč + náklady na
vypracování geometrického plánu, na vypracování smlouvy a správní poplatky související
s převodem pozemku.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
9. Z uzavření kupní smlouvy č. 3/2016 s manžely Jaroslavem a Věrou Babiákovými, Bílovice
č.p.58 , na prodej pozemku pozemku p.č. 69/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsáno
v k.ú. Bílovice, obec Bílovice  Lutotín, LV č. 1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, KP Prostějov.
Manželé Babiánkovikovi uhradí částku 3.500,Kč + náklady na vypracování geometrického
plánu, na vypracování smlouvy a správní poplatky související s převodem pozemku.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě s paní Monikou Dostálovou, Bílovice č.p.136,
BíloviceLutotín o pronájmu nebytových prostor obecní prodejny v Bílovicích, č.p. 132.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
11. Uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě s panem Františkem Valou, Bílovice č.p.137,
BíloviceLutotín, IČO: 00288012. Dodatkem se mění výše měsíčního nájemného od 1. dubna
2016 na 500,Kč/ měsíc.
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Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
12. Rozpočet obce BíloviceLutotín na rok 2016.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
13. Směrnici č.1/2016 o poskytování a účtování cestovních náhrad.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
14. Poskytnutí finančního daru pro domov seniorů v Kostelci na Hané ve výši 18.800,Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
15. Uzavření rámcové smlouvy č.25490/2016 se společností Stavebniny DEK a.s. Tiskařská
257/10, Praha 10, 108 00, IČO: 03748600.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
16. Nové zadání změny č. 1 územního plánu BíloviceLutotín ve smyslu ust. § 44 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), jejímž obsahem budou výše popsané změny.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
17. Umístění sídla spolku KaRaBíLek v budově na adrese Lutotín č.p.65, BíloviceLutotín.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
18. Poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,Kč z prostředků obce pro každého včelaře v naší
obci, který o tento dar písemně požádá.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
19. Uzavření smlouvy o zajištění soustředění a sběru biologicky rozložitelných komunálních
odpadů rostlinného původu se společností Statek Kostelec na Hané a.s. Smržická 537, 798
41 Kostelec na Hané, IČ: 64511901
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
20. Poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,Kč z prostředků obce pro klub stolního tenisu
Bílovice.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
21. Udělení souhlasu k uvažované výstavbě RD včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných
ploch. Uvažovaná výstavba je v souladu s platným územním plánem obce. Jako vlastník
sousedních ploch nemá zastupitelstvo obce námitek ke stavbě RD. Zastupitelstvo obce
souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace na pozemek investora.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
22. Udělení souhlasu k k uvažované výstavbě vodovodní přípojky a napojení RD 117 na
vodovodní řád v majetku obce.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
23. Plán činnosti finančního výboru obce v roce 2016 a plán činnosti kontrolního výboru v roce
2016
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
24. Uzavření smlouvy na poradenskou a konzultační činnost se sdružením CEPACMorava,
Jeremenkova 1142/42, 772 00, Olomouc na částku 4.000,Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0

II. Zastupitelstvo obce BíloviceLutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, č.14,
č.15, č.19, č.22, č.24
2. Starostu obce podáním žádosti na pozemkový úřad ohledně pokračování staveb společných
zařízení v krajině.
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III. Zastupitelstvo obce BíloviceLutotín bere na vědomí:
1. Plnění usnesení č.1/2016.
2. Zprávu o činnosti.
3. Žádost MŠ o pořízení vybavení

IV. Zastupitelstvo obce BíloviceLutotín revokuje:
1. Usnesení o poskytnutí příspěvku pro klub stolního tenisu Bílovice, které bylo schváleno na
zasedání zastupitelstva obce č.9/2015 bodem č.13.
K bodu 33)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:40 hodin.
Přílohy:
● Návrh rozpočtu na rok 2016
● Plán činnosti finančního výboru na rok 2016
● Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Jaroslav Navrátil………………………………………
Vladimír Stančík……………………………………

Martin Smutný

Ing. Miroslav Hochvald

místostarosta obce

Vyvěšeno dne:

starosta obce

27.3.2016

Sňato dne: ………………………………
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