ZÁPIS č. 2/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 26. dubna 2018 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, Jaroslav Babiánek,
Vladimír Stančík, Bc. Miroslav Říčař,
Nepřítomni: Jan Toman st., Jan Toman ml., Jaroslav Navrátil
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.1/2018
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 a převod výsledku hospodaření
7. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
8. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 obce Bílovice - Lutotín
9. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 MŠ Bílovice a převod zůstatku do
rezervního fondu
10. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distibuce
11. Projednání kupní smlouvy na pozemek 598/2 s Lesy ČR
12. Projednání žádostí na koupi pozemků č. 258/5 a 420/3 v k.ú. Lutotín
13. Projednání vkladu rozvodné sítě v Bílovicích do svazku obcí POMORAVÍ
14. Projednání nabídek na Pověřence pro ochranu osob. údajů a příprava na GDPR
15. Projednání spisového řádu včetně spisového a skartačního plánu
16. Projednání smlouvy na likvidaci rostlinného odpadu
17. Projednání pořízení pozemků pro chodníky
18. Projednání prodeje pozemku p.č.63 v Bílovicích
19. Projednání Vítání občánků
20. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2018 a informace o rozp. opatření č. 1/2018
21. Informace o termínu svozu nebezpečného a objemného odpadu v sobotu 28.4.2018
22. Informace o termínech námitkového řízení k provedenému mapování KN v Bílovicích
23. Diskuse
24. Usnesení
25. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání je kromě zastupitelů přítomno cca 25 občanů) a
uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla
vyvěšena na úřední desce od 18. dubna 2018, tedy více než 7 dní před jednáním
zastupitelstva obce a je na něm přítomno 6 členů, což je nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhl program rozšířit o další body, které by
zastupitelstvo obce mělo projednat:
➢ Informace o odepsání pohledávky z krádeže pokladny
➢ Projednání přijetí dotace od Ol. kraje pro JSDH Bílovice a JSDH Lutotín
➢ Projednání přijetí dotace od Ol. kraje na “Prevenci kriminality”
➢ Projednání přijetí dotace od Ol. kraje z programu na opravy památek
➢ Informace o zamítnuté žádosti o dotaci z POV Ol. kraje na opravy Žudru
➢ Projednání žádostí Karabílek, z.s. a Ing. Ivany Žáčkové
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●
●

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu.
Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání
celkem 31 bodů

●

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 6 – 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 Jaroslava Babiánka a Bc. Miroslava Říčaře
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – 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.4: Smlouva na dodávky se společností SDO Technika s.r.o., Jaselská
451, 742 42, Šenov u Nového Jičína, IČ: 29446619 za cenu 933.781,-Kč včetně
DPH byla uzavřena
Usnesení č.5: Kupní smlouva na koupi pozemku p.č. 23/2 - zahrada, zapsán na
LV č. 146 pro k.ú. Bílovice, obec Bílovice – Lutotín, vedeného u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov za cenu 186.340,- Kč
byla uzavřena
Usnesení č.6: kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 246/1 v K.Ú. Bílovice
doposud nebyla uzavřena
Usnesení č. 7: Darovací smlouva se SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. na částečnou
úhradu nákladů ve výši 16.000,-Kč byla uzavřena
Usnesení č. 8: Darovací smlouva s Klubem stolního tenisu Bílovice na částku ve
výši 5.000,-Kč byla uzavřena
Usnesení č.9: Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330047518/001 pro
umístění stavby „Lutotín, úprava DS, OÚ“ na pozemcích parc.č. 169/1, 171/1,
259/1, v katastrálním území Lutotín se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400. byla uzavřena
Usnesení č. 13: Záměr na prodej pozemku parc. č. 63 o výměře 760m 2,
zahrada, K.Ú. Bílovice, Bílovice-Lutotín, zapsaného na LV č. 1, vedeného u
katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov. byl
zveřejněn

● 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:
➢ Na obci vykonávají tři pracovníci veřejnou službu v rozsahu 30ti hodin měsíčně,
k 31.3.2018 ukončil p. Sopko prac . poměr na obci, od 1.4. nastoupili Milan
Polýnek a Michaela Sekaninová na VPP a k 1.5.2018 nastoupí na hl. prac. poměr
Michal Luňák
➢ Probíhají práce na úpravě místa po č.p. 24 v Lutotíně – terénní úpravy, informační
tabule, kabel osvětlení
➢ 7.3.2018 proběhla kontrola FÚ – na projekt „Svážíme Bioodpad“ při kontrole
nebyly zjištěny nedostatky
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➢
➢
➢
➢

PRIS projekt rekonstrukce lešanské silnice – objednány úpravy BUS zastávky
5.4.2018 jsme byli v Praze na SFŽP – ohledně projektu kanalizace v obci
7.4.2018 Ukliďme Česko
Probíhá výsadba – Liniových výsadeb kolem polní cesty na Bílou horu

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
K bodu 6)
Předseda finančního výboru Vladimír Stančík seznámil přítomné se závěrečným účtem
obce za rok 2017.
Obec vlastní majetek v účetní hodnotě 80.982.873,97 Kč
Obec hospodařila v roce 2017 příjmy ve výši: 17.658.662,82 Kč
výdaji ve výši: 21.052.704,08 Kč
deficit tedy činí: -3.394.041,26 Kč
Kompletní závěrečný účet obce za rok 2017 je vyvěšen na úřední desce od 6.dubna 2018
a je také zveřejněn na elektronické úřední desce obce.
Nikdy z přítomných nevznesl žádné výhrady
Starosta tedy navrhl schválit bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2017
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 7)
Starosta v tomto bodě informoval o přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo
28.února 2018
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo:
➢ Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků,
➢ Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
➢ Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace,
týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů
➢ Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s
dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
➢ Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším
osobám,
➢ Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nímž hospodaří územní celek,
➢ Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
➢ Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, učení za závazky fyzických a
právnických osob,
➢ Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
➢ Zřizování věcných břemen k majetku územního celku
➢ Účetnictví vedené územním celkem,
➢ Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o auditu na vědomí
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K bodu 8)
V tomto bodě Předseda finančního výboru Vladimír Stančík seznámil přítomné s účetní
závěrkou Mateřské školy za rok 2017.
Mateřská škola měla schváleny výdaje ve výši 1.401.491,-Kč
Ve skutečnosti vydala 1.405.583,68 Kč
Deficit hospodaření činí 4.092,68 Kč, předseda finančního výboru navrhl financovat deficit
z fondu rezerv obce Bílovice-Lutotín.
Nikdo z přítomných nevznesl žádné výhrady
Předseda finančního výboru Vladimír Stančík navrhl schválit účetní závěrku MŠ za rok
2017
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 9)
V tomto bodě seznámil předseda finančního výboru přítomné s účetní závěrkou obce za
rok 2017 a navrhl převést výsledek hospodaření ve výši 727.438,17 Kč z účtu 431 na
účet 432.
Nikdo z přítomných nevznesl žádné výhrady
Předseda finančního výboru navrhl schválit účetní závěrku obce Bílovice-Lutotín za rok
2017.
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 10)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí zřízení
věcného břemene na přípojku nízkého napětí k domu na parcele č.260/1 v KÚ. Bílovice.
Jedná se o umístění nového sloupu před dům č.p. 9 v Bílovicích
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: PV-1040014837/001 pro umístění stavby „Bílovice, úprava DS, Režný“ na
pozemku parc.č. 260/1, v katastrálním území Bílovice se společností E.ON Distribuce,
a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku
7.000,-Kč.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 11)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy s Lesy ČR, s.p.
Jedná se o pozemek, který vznikl rozdělením parcely č. 598 v K.Ú. Lutotín. Konkrétně je
to část cesty z Lutotína na Bělecký mlýn, která nemá zpevněný povrch – od konce
chatové oblasti po hranici katastru naší obce. Cena je stanovena znalcem na 35,-Kč/m2
a za stejnou částku pozemky pod cestou prodaly další obce. Lesy ČR chtějí na těchto
pozemcích vybudovat novou zpevněnou komunikaci.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o prodeji nemovitosti p.č. 598/2 v k.ú.
Lutotín o výměře 2.267 m2, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, na LV č. 1, pro obec BíloviceLutotín, k. ú. Lutotín za částku 84.619,-Kč s Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO: 42196451, DIČ:
CZ42196451
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 12)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí manželů Svačinových o prodej
pozemku parcelní číslo 258/5 v katastrálním území Lutotín a manželů Procházkových o
prodej pozemku parcelní číslo 420/3 v katastrálním území Lutotín. Jedná se o pozemky,
které jsou součástí pozemků v zahradách, a které tvoří jednotný funkční celek
s ostatními pozemky žadatelů. Starosta uvedl, že je pro odprodej těchto pozemků
jednotlivým žadatelům, protože jejich vlastnictví nemá pro obec žádný přínos. Na cenu
tohoto pozemku bude zpracován znalecký posudek.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č. 258/5 o
výměře 52m2 v KÚ Lutotín na základě žádosti manželů Svačinových a zveřejnění záměru
na prodej pozemku parc.č. 420/3 o výměře 124m 2 v KÚ Lutotín na základě žádosti
manželů Procházkových.
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním záměrů na prodej těchto pozemků

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 13)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s probíhajícím doplňováním žádostí o
spolufinancování kanalizací v Bílovicích a Lutotíně. Při doplňování podkladů se zjistilo,
že rozvodná vodovodní síť v Bílovicích není vložena do svazku obcí Vodovod Pomoraví
a v současné době je provozována bez uzavřené smlouvy, což je v rozporu s PRVKOK.
V budoucnu by tato situace mohla být problémová při stavbě kanalizace. Jsou dvě
možnosti, jak tuto situaci vyřešit, a to buď vysoutěžit provozovatele této sítě, což nebude
z důvodu nízkých odběrů vody z vodovodu výhodné, nebo vložit rozvodnou síť do svazku
Vodovod Pomoraví. Převodem vodovodu do svazku VP se obec osvobodí od povinné a
poměrně rozsáhlé, náročné a nákladné administrativy (samostatná smlouva s
provozovatelem, vlastní provozní řád, vlastní placené rozbory v rámci vlastního
provozního řádu, vedení Vybraných údajů majetkové a provozní evidence (VUME a
VUPE) a jejich pravidelné posílání OŽP, pravidelná kontrolní hlášení na KUOK a MZe
ČR atd. Z těchto důvodů navrhl starosta vložit tuto síť do svazku VP. Zároveň tímto dojde
k navýšení podílu obce ve svazku.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vložit bezúplatně vodovodní rozvodnou PVC síť Bílovice v
délce 1864m, z toho PVC DN 80 v délce 1064 m a PVC DN 100 v délce 800 m
(inventární číslo 1028, pořizovací cena 949 322,30 Kč a zůstatková cena 462 219,30 Kč)
do majetku Vodovodu Pomoraví svazku obcí, proti navýšení svého majetkového podílu,
ve stejné výši, ve svazku Vodovodu Pomoraví

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
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●

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 14)
V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s nabídkami na službu zajišťující
pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR), nabídek dorazilo několik desítek.
Pověřence musí mít obec zajištěna do 25. května. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu se
společností ZZ KONZULT s.r.o.

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zajištění služby pověřence pro
ochranu osobních údajů se společností ZZ KONZULT s.r.o., IČ: 06959253
se sídlem č.p. 108, 798 03 Prostějovičky za částku 2.5000,-Kč měsíčně.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 15)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem spisového a skartačního řádu, jeho
zavedení souvisí se směrnicí GDPR.
Zastupitelé měli možnost si návrh spisového a skartačního řádu prostudovat.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje spisový a skartační řád
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh spisového a skartačního řádu prostudovat.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 16)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem obchodní dohody o likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu. Jedná se o odpad, který od naší obce nepřebere Statek
Kostelec a.s.

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření obchodní dohody o likvidaci biologicky
rozložitelného odpadu se společností ECO Finance Group s.r.o. Mánesova 887/12, 796
02, Prostějov, IČ: 27693953 za částku 350,-Kč za tunu odpadu.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh dohody prostudovat.
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 17)
V tomto bodě informoval starosta přítomné s projektem na vybudování chodníků
v Lutotíně. Projekt se začíná připravovat a v některých místech bude nutné vykoupit
pozemky od soukromých vlastníků. Paní Kristýna Minářová se dotázala, zda budou mít
občané možnost se k trasování chodníků vyjádřit. Starosta odpověděl, že jakmile bude
projekt připraven, bude možné si jej prohlédnout a vyjádřit se k němu na některém
veřejném zasedání zastupitelstva obce. Dále uvedl, že chodníky by se budovaly až po
stavbě kanalizace.
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● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výkup pozemků potřebných pro vybudování chodníků
v naší obci, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 18)
V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s nabídkou na odkup pozemku parc. č. 63
v Bílovicích, který je ve vlastnictví naší obce. Jedná se o pozemek bývalé školní zahrady.
Na tento prodej byl dne 9. dubna. 2018 zveřejněn záměr prodat tuto nemovitost, vyvěšen
na úřední desce obce Bílovice-Lutotín vč. její elektronické verze dne 9.4.2018, sňat dne
25.4.2018. Vyhlášení záměru na prodej pozemku schválilo zastupitelstvo obce BíloviceLutotín na zasedání ZO číslo 1/2018 usnesením číslo 6.
Starosta k tomu dodal, že se jedná o pozemek o výměře 760m 2 a zájemci, manželé
Babiánkovi, kteří tento pozemek dlouhodobě obhospodařují, za tento pozemek nabízí
38.000,-Kč. Starosta navrhl prodej pozemku schválit a uzavřít na jeho prodej kupní
smlouvu.
Náklady spojené s tímto prodejem (smlouva a správní poplatky) ponese kupující.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 63 v K.Ú. Bílovice a uzavření
kupní smlouvy č. 3/2018 s manžely Jaroslavem a Věrou Babiánkovými, Bílovice č.p. 58,
798 41, Kostelec na Hané, na prodej pozemku p.č. 63 – zahrada, zapsáno v K.Ú.
Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV č. 1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, KP Prostějov za částku 38.000,-Kč (slovy třicetosm tisíc korun)
Kupující uhradí náklady na vypracování znaleckého posudku, smlouvy a správní
poplatky související s převodem pozemku.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 19)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s termínem vítání nových občánků naší obce.
Uskuteční se v úterý 15. května 2018 od 17:00 hodin ve společenském sále na Žudru
v Bílovicích. Na vítání občánků vystoupí s programem děti z Mateřské školy v Bílovicích
a novým občánkům obec věnuje dar 1000,- Kč, které v hotovosti převezmou rodiče.
K bodu 20)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.I/2018 v
kompetenci starosty.
➢ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 187.774,-Kč.
➢ Na výdajové stránce se jedná o ponížení výdajů o 58.874,-Kč.
➢ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy + 128.900,-Kč
➢
Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. I/2018 na vědomí
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření
č.II/2018.
➢ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 450.000,-Kč.
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➢ Na výdajové stránce se jedná o ponížení výdajů o 638.000,-Kč.
➢ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy - 188.000,-Kč
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.II/2018

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. II/2018 bylo schváleno

K bodu 21)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s termínem svozu velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Termín je v sobotu 28. dubna od 10:30 do 11:00 v Lutotíně u
kaple sv. Anny a od 11:00 do 11:30 v Bílovicích u obecního úřadu
K bodu 22)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné oznámením Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov (dále jen „katastrální úřad") č.j. 001/2015-709 oznamuje, že: v zasedací místnosti budovy Bílovice č.p. 35 (žudr), ve dnech
29.5. a 5.6.2018, od 8.00 do 16.00 hod., bude na digitální katastrální mapu v
katastrálním území Bílovice obce Bílovice-Lutotín. V ostatní pracovní dny v období od
28.5. do 8.6.2018 bude obnovený katastrální operát vyložen v kanceláři č. 106
Katastrálního pracoviště Prostějov, Komenského 14, vždy od 8.00 do 16.00 hod., v pátek
od 8.00 do 13.00 hod. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po
dobu vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním
jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.czNvberKatastrlnfo.aspx. Dále
starosta dodal, že 29.5. a 5.6.2018, od 8.00 do 16.00 hod budou v prostorách Žudru
přítomni i projektanti, kteří připravují pro společnost E-On přeložení kabelového vedení
elektrické energie do země a projednají s občany, kteří budou mít zájem, umístění
nových elektrických přípojek. Pan Petr Krupa navrhl vytisknout letáčky informující o této
akci a roznést je občanům v Bílovicích do schránek.
K bodu 23)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s odpisem pohledávky ve výši 38.738,- Kč,
která vznikla krádeží příruční pokladny na obecním úřadě. Policie ČR pachatele
nevypátrala a případ odložila.

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o odpisu pohledávky na vědomí
K bodu 24)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotacemi pro JSDH Bílovice a JSDH Lutotín,
které nám byly schváleny pro obě jednotky, a to ve výši 35.000,-Kč pro každou jednotku.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 35.000,-Kč od Ol. kraje na vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílovice na pořízení ručních nabíjecích svítilen a
příslušenství a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460. Dále schvaluje přijetí
dotace ve výši 35.000,-Kč od Ol. kraje na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Lutotín na pořízení osobních ochranných pomůcek. a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ:
60609460.
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
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●

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 25)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací na zabezpečení budovy obecního
úřadu Bílovice-Lutotín, která byla pro naši obec schválena ve výši 35.000,-Kč. Přijetí
dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je třeba schválit zastupitelstvem obce.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 35.000,-Kč od Ol. kraje na
zabezpečení budovy obecního úřadu Bílovice-Lutotín a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ:
60609460.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 26)
V tomto bodě informoval starosta přítomné o úspěšné žádosti z Programu na
rekonstrukce památek Olomouckého kraje, a to na opravy budovy Žudru v Bílovicích ve
výši 200.000,-Kč. Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč od Ol. kraje na opravy
budovy Žudru č.p. 35 v Bílovicích a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 27)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací na výměnu oken a dveří na budově
Žudru č.p. 35 v Bílovicích, která byla pro naši obec nebyla schválena z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje ve výši 300.000,-Kč a jsme pouze náhradníky.
K bodu 28)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí spolku KaRaBíLek, z.s. o
prodloužení splatnosti finanční půjčky z 21.11.2017. Původně sjednaná splatnost je do
30.6.2018. Finanční prostředky jsou použity na proplácení mzdy pracovníka na VPP,
Úřad práce proplácí výplatu a odvody zpětně a KaRaBíLek, z.s. nedisponuje volnými
finančními prostředky, kterými by byl schopen mzdu vyplatit.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení splatnosti finanční zápůjčky spolku
KaRaBíLek, z.s. ze dne 21.11.2017 do 30.6.2019.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
V tomto bodě dále seznámil starosta přítomné se žádostí Ing. Ivany Žáčkové o
kompenzaci nákladů za energie a vzniklých škod na osobním majetku v době umístění
mikrojeslí do vlastního bytu z důvodu nedokončené rekonstrukce sídla mikrojeslí.
Konkrétně se jedná o období od 1.7.2017 do 28.2.2018, což je 8 měsíců. Mezi zastupiteli
proběhla diskuze k tomuto tématu. Martin Smutný k tomu uvedl, že do konce srpna byly
mikrojesle provozovány v budově MŠ a budova č.p. 65 byly zkolaudována 11.1.2018 a
od tohoto data mohly být mikrojesle v této budově provozovány. Jaroslav Babiánek se
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dotázal, kolik dětí v této době mikrojesle navštěvovalo. Starosta odpověděl, že jedno až
dvě. Miroslav Říčař se dotázal, zda je v žádosti konkretizována částka. Starosta
odpověděl, že ne.

●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Ing. Ivany Žáčkové o kompenzaci nákladů za
energie a vzniklých škod na osobním majetku v době umístění mikrojeslí do vlastního
bytu z důvodu nedokončené rekonstrukce sídla mikrojeslí.
O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 29)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
➢ Paní Jiřina Dvořáková se dotázala, kdy bude obnoven pomník obětem válek
v Bílovicích. Starosta uvedl, že finanční prostředky od MO jsme již obdrželi a
pomník bude na své místo umístěn do 28. října. Dále vyzval přítomné k diskusi ,
zda umístit na pomník konkrétní jména obětí II. sv války z Bílovic, nebo jen
obecnou formulaci, protože nejsme schopni dohledat všechny jména obětí
nacistické perzekuce. Dále ještě vyzval k diskusi na téma umístění pamětní desky
obětem cholery z roku 1866, kterých bylo 60 a jsou pochovány pod křížem u MŠ
v Bílovicích. Choleru sem zavlekli Pruští vojáci při tažení na Hradec Králové.
➢ Paní Marie Smutná se dotázala, zda existuje předávací protokol, nebo zápis o
předání budovy č.p. 65 v Lutotíně. Starosta odpověděl, že ne, obec má pouze
smlouvu o partnerství se spolkem KaRaBíLek z.s.
➢ Paní Milada Kalvodová se dotázala, zda se uvažuje o přesunutí el. vedení do
země i v Lutotíně. Starosta odpověděl, že ne, dle E-Onu je zde vedení nové.
➢ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 30)

Usnesení:
I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:
1. Program zasedání
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka
a Bc. Miroslava Říčaře
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
3. Bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2017
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
4. Účetní závěrku MŠ za rok 2017
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
5. Účetní závěrku obce Bílovice-Lutotín za rok 2017.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PV-1040014837/001
pro umístění stavby „Bílovice, úprava DS, Režný“ na pozemku parc.č. 260/1, v
katastrálním území Bílovice se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku
7.000,-Kč.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
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7. Uzavření smlouvy o prodeji nemovitosti p.č. 598/2 v k.ú. Lutotín o výměře 2.267 m2,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního
pracoviště Prostějov, na LV č. 1, pro obec Bílovice-Lutotín, k. ú. Lutotín za částku 84.619,Kč s Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
8. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č. 258/5 o výměře 52m 2 v KÚ Lutotín na
základě žádosti manželů Svačinových a zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.
420/3 o výměře 124m 2 v KÚ Lutotín na základě žádosti manželů Procházkových.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
9. Vložit bezúplatně vodovodní rozvodnou síť Bílovice v délce 1864m (inventární číslo 1028,
pořizovací cena 949 322,30 Kč a zůstatková cena 462 219,30 Kč) do majetku Vodovodu
Pomoraví svazku obcí, proti navýšení svého majetkového podílu, ve stejné výši, ve svazku
Vodovodu Pomoraví
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření smlouvy o zajištění služby pověřence pro ochranu osobních údajů se společností
ZZ KONZULT s.r.o., IČ: 06959253 se sídlem č.p. 108, 798 03 Prostějovičky za částku
2.500,-Kč měsíčně.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
11. Spisový a skartační řád
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
12. Uzavření obchodní dohody o likvidaci biologicky rozložitelného odpadu se společností
ECO Finance Group s.r.o. Mánesova 887/12, 796 02, Prostějov, IČ: 27693953 za částku
350,-Kč za tunu odpadu.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
13. Výkup pozemků potřebných pro vybudování chodníků v naší obci, a to za cenu
stanovenou znaleckým posudkem
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
14. Prodej pozemku parc. č. 63 v K.Ú. Bílovice a uzavření kupní smlouvy č. 3/2018 s manžely
Jaroslavem a Věrou Babiánkovými, Bílovice č.p. 58, 798 41, Kostelec na Hané, na prodej
pozemku p.č. 63 – zahrada, zapsáno v K.Ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV č. 1,
vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov za částku 38.000,-Kč
(slovy třicetosm tisíc korun) Kupující uhradí náklady na vypracování znaleckého posudku,
smlouvy a správní poplatky související s převodem pozemku.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
15. Rozpočtové opatření č.II/2018
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
16. Přijetí dotace ve výši 35.000,-Kč od Ol. kraje na vybavení jednotky sboru dobrovolných
hasičů Bílovice na pořízení ručních nabíjecích svítilen a příslušenství a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11
Olomouc, IČ: 60609460. Dále schvaluje přijetí dotace ve výši 35.000,-Kč od Ol. kraje na
vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Lutotín na pořízení osobních ochranných
pomůcek. a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
17. Přijetí dotace ve výši 35.000,-Kč od Ol. kraje na zabezpečení budovy obecního úřadu
Bílovice-Lutotín a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
18. Přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč od Ol. kraje na opravy na budově Žudru č.p. 35 v
Bílovicích a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
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19. Přijetí dotace ve výši 300.000,-Kč od Ol. kraje na výměnu oken a dveří na budově Žudru
č.p. 35 v Bílovicích a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 pokud obec jako
náhradník tuto dotaci obdrží.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
20. Prodloužení splatnosti finanční zápůjčky spolku KaRaBíLek, z.s. ze dne 21.11.2017 do
30.6.2019.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0

II.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín neschvaluje:
Žádost Ing. Ivany Žáčkové o kompenzaci nákladů za energie a vzniklých škod na osobním
majetku v době umístění mikrojeslí do vlastního bytu z důvodu nedokončené rekonstrukce
sídla mikrojeslí
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0

III.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.6, č.7, č.9, č.10, č.12, č.14,
č.16, č.17, č.18, č.19
2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.8
3. Informováním občanů formou letáků o termínu vyložení k veřejnému nahlédnutí katastrální
operátu k.ú. Bílovic obnoveného novým mapováním a o termínu projednávání umístění
přípojek elektrického vedení v Bílovicích

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Plnění usnesení č.1/2018.
Zprávu o činnosti.
Informaci o auditu
Rozpočtové opatření č.I/2018 v kompetenci starosty
Odpis pohledávky ve výši 38.738,- Kč vzniklé odcizením pokladny

K bodu 31)

Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil
zasedání zastupitelstva obce v 19:20 hodin.

Zapsal: Martin Smutný
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Ověřili: Jaroslav Babiánek……………………………
Bc. Miroslav Říčař

…………………………………

Martin Smutný
místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 6.5.2018
Sňato dne: ………………………………
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