ZÁPIS č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. června 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35
Účast: občané dle prezenční listiny.

Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Bc. Miroslav Říčař,
Vladimír Stančík, Jaroslav Babiánek, Jaroslav Navrátil
Nepřítomni: Jan Toman st. Jan Toman ml.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.9/2015
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání přijetí dotace na akci „Veřejná hřiště Bílovice-Lutotín“
7. Projednání a schválení smlouvy na zpracování výběrových řízení dle CN
8. Projednání výsledku VŘ a projednání smlouvy o dílo na akci „Veřejná hřiště Bílovice-Lutotín“
9. Projednání přijetí dotace na akci „Oprava místních komunikací Bílovice-Lutotín“
10. Projednání výsledku VŘ a projednání smlouvy o dílo na akci ,,Oprava místních komunikací
Bílovice-Lutotín.
11. Projednání přijetí dotace na akci „Obnovu kamenného kříže u kaple sv. Anny v Lutotíně“
12. Projednání a schválení smlouvy na „Obnovu kamenného kříže u kaple sv. Anny v Lutotíně“
13. Projednání přijetí dotace na akci a projednání a schválení „Smlouvy o poskytnutí dotace“ s Ol.
krajem na opravu kaple sv. Anny v Lutotíně
14. Projednání přijetí dotace na akci a projednání a schválení „Smlouvy o poskytnutí dotace“ s Ol.
krajem na rekonstrukci drátového rozhlasu a uzavření SoD se zhotovitelem
15. Projednání a schválení „Smlouvy o zřízení služebnosti“ s f. CETIN a.s. (rozvaděč u MŠ)
16. Projednání a schválení „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ na umístění
přípojky NN , parc.č.374
17. Projednání a schválení výsledku hodnotící komise na výběr zhotovitele PD na kanalizaci
v Lutotíně a projednání návrhu smlouvy o dílo na zpracování PD na kanalizaci v Lutotíně
18. Projednání přijetí dotace z programu EFEKT na akci „Rekonstrukce VO“
19. Projednání a schválení „Smlouvy o partnerství“ mezi obcí a z.s. Karabílek a projednání žádosti
spolku KaRaBíLeK o finanční dar na zpracování žádosti na projekt mikrojeslí.
20. Projednání přijetí dotace na „Knihovní program Clavius“
21. Projednání přijetí dotace na „Místa pasívního odpočinku“
22. Informace o přípravě „Rekonstrukce zastávky ČD“ v Lutotíně
23. Informace o průběhu zpřesňování hranic v Bílovicích
24. Projednání Rozpočtového opatření č. 2 a seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
25. Projednání smlouvy na výkon stavebního dozoru
26. Seznámení s výroční zprávou vodovodu Pomoraví
27. Informace o přípravě projektu „Územního systému ekologické stability“
28. Projednání přijetí dotace na akci „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Bílovice“
29. Diskuse
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ZÁPIS č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. června 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35
30. Usnesení
31. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání je přítomno cca 15 občanů obce) a uvedl, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od
8. června 2016, tedy více jak 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, tudíž zasedání může právoplatně jednat a
usnášet se.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a vyzval přítomné k doplnění programu.
Starosta navrhl doplnit program o projednání návrhu smlouvy o provedení záchranného
archeologického průzkumu u kapličky v Lutotíně.
Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, program zasedání by tedy měl mít 32 bodů
●

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

K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele p. Martina Smutného
● Navrhl na ověřovatele zápisu p. Jaroslava Babiánka a p. Petra Krupu
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – 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.6: Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny se společností
E.ON Energie a.s. byla uzavřena
● Usnesení č.7: Směnná smlouva s PaedDr. Bedřichem Pazderou byla uzavřena
● Usnesení č.8: Směnná smlouva s manžely Františkem a Zdenou Halouzkovými byla
uzavřena
● Usnesení č.9: Směnná smlouva s manžely Jaroslavem a Věrou Babiákovými byla
uzavřena
● Usnesení č. 10: Dodatek č.1 k nájemní smlouvě s paní Monikou Dostálovou byl
uzavřen
● Usnesení č.11: Dodatek č.1 k nájemní smlouvě s panem Františkem Valou byl
uzavřen
● Usnesení č.14: Finanční dar pro domov seniorů v Kostelci na Hané ve výši 18.800,Kč byl proplacen.
● Usnesení č. 15: Rámcová smlouva se společností Stavebniny DEK a.s. byla
uzavřena
● Usnesení č.18: Finanční dar pro včelaře byl doposud poskytnut dvěma včelařům,
kteří o něj požádali
● Usnesení č.19: Smlouva o zajištění soustředění a sběru biologicky rozložitelných
komunálních odpadů rostlinného původu se společností Statek Kostelec na Hané
byla uzavřena
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●
●
●

Usnesení č. 20: Finanční dar pro klub stolního tenisu byl poskytnut
Usnesení č. 24: Smlouva na poradenskou a konzultační činnost se sdružením
CEPAC-Morava byla uzavřena

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí

K bodu 5)
Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od
minulého zasedání zastupitelstva obce:
➢ Od poloviny března začali na obec nastupovat pracovníci na VPP. Máme požádáno
o 8 pracovníků, z toho dva na zkrácený úvazek. Obsazena jsou v současnosti 3
místa na plný úvazek a 1 místo na zkrácený úvazek. Kromě běžné údržby zeleně
provedli také vysečení oplocenky pod „Mostky“. Na Žudru bylo za pomoci těchto
pracovníků dobetonovány schody do sklepa a vyklizeny prostory v bývalých
chlévech. Zbývá dolepit izolaci a zabetonovat chodbičku ke kotelně.
➢ Dne 16.4. proběhla v obci akce Ukliďme Česko, které se zúčastnilo přes čtyřicet
dobrovolníků. Bylo posbíráno cca 1000kg směsného odpadu a navíc byl vytříděn
plast, sklo a železo. Starosta všem dobrovolníkům za úklid poděkoval.
➢ Dne 30.4.2016 byl proveden sběr objemného odpadu a 7.5.2016 sběr
nebezpečného odpadu. Částka za svoz objemného odpadu činí 10.000,- Kč a
částka za nebezpečný odpad činí 29.029,-Kč.
Druh nebezpečného odpadu
Množství
Cena
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
150 Kg
1.897,50 Kč
Pneumatiky
70 Kg
281,75 Kč
Asfaltové směsi
190 Kg
764,75 Kč
Stavební materiály obsahující azbest
1345 Kg
13.147,38 Kč
Oleje a tuky
10 Kg
115,- Kč
Barvy, tiskařské barvy, lepidla
1115 Kg
12.822,50 Kč
Celkem
29.028,88 Kč
➢ Dne 28.5. 2016 udeřil do kříže nad Lutotínem blesk. Došlo k rozbití kříže. Škoda je
uplatňována u pojišťovny Kooperativa.
➢ Obec poskytla materiál na vydláždění ploch pod přístřešky na hřišti v Lutotíně.
Vydláždění provedli dobrovolníci z řad místních občanů ve svém volném čase.
Starosta všem, kteří se podíleli na této akci poděkoval.
➢ 30.4.2016 proběhlo slavnostní otevření nově vybudované zahrady u MŠ. Zároveň
proběhl v Mateřské škole den otevřených dveří. Tato akce měla mezi místními i
přespolními návštěvníky velký úspěch, zúčastnilo se jí přes 50 návštěvníků, kteří
měli možnost prohlédnout si prostory MŠ a zahrady. Po ukončení této akce
proběhlo na hřišti pálení čarodějnic. Tuto akci uspořádal SDH Bílovice společně se
spolkem KaRaBíLek, z.s.
➢ Každý poslední pátek v měsíci probíhá svoz bioodpadu uloženého v hnědých
nádobách na bioodpad. Kromě toho mohou občané bioodpad umísťovat do
přistavených velkoobjemnvých kontejnerů.
➢ Probíhá zpracovávání žádostí o dotace – dle tabulky
Poskytovatel

MMR

Název akce

Veřejná hřiště
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Dotační
program

Program

Celá částka na
akci v žádosti

617.743,- Kč

Výše dotace

399.900,- Kč

Spoluúčast
obce

217.843,- Kč

Datum
odevzdání
žádosti
15.1.2016

Částka v
rozpočtu na
rok 2016
250.000,- Kč

ZÁPIS č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. června 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35
Bílovice-Lutotín

obnovy
venkova MMR

MMR

Obnova kamenného
kříže u kaple sv. Anny
v Lutotíně

Program
obnovy
venkova MMR

126.500,- Kč

88.550,- Kč

37.950,- Kč

15.1.2016

40.000,- Kč

MMR

Oprava místních
komunikací BíloviceLutotín

Program
obnovy
venkova MMR

2.276.626,- Kč

1.000.000,- Kč

1.276.626,-Kč

15.1.2016

300.000,- Kč

30.000,- Kč

20.000,- Kč

10.000,- Kč

450.000- Kč

Min. Kultury

Knihovní program
CLAVIUS

Min. vnitra

Pořízení nového
dopravního
automobilu pro JSDHO
Bílovice

Dotace pro
JSDHO na
pořízení
nového
dopravního
automobilu

900.000,- Kč

450.000,- Kč

Ol. kraj

Přepravní automobil
pro JSDHO

Dotace pro
JSDHO na
pořízení
nového
dopravního
automobilu

0,-Kč

100.000,- Kč

Ol. kraj

Rekonstrukce
místního rozhlasu v
obci Bílovice-Lutotín

Program
obnovy
venkova
Olomouckého
kraje

295.768,- Kč

118.308,- Kč

177.460,- Kč

28.1.2016

200.000,- Kč

Ol. kraj

Oprava kaple sv. Anny
v Lutotíně

Program
památkové
péče
Olomouckého
kraje

543.484,- Kč

217.394,- Kč

326.090,- Kč

28.1.2016

350.000,- Kč

MPO

Rekonstrukce
veřejného osvětlení
Bílovice-Lutotín

EFEKT 2016

2.944.535,- Kč

1.472.267,- Kč

1.472.268,- Kč

28.2.2016

300.000,- Kč

Min. zem.

Podpora pro
vytvoření, nebo
obnovu místa
pasivního odpočinku

SZIF

320.000,- Kč

200.000,- Kč

120.000,- Kč

15.3.2016

●

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
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10.000,- Kč

29.2.2016

450.000,- Kč

29.2.2016
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K bodu 6)
Starosta informoval přítomné o poskytnuté dotaci na veřejná hřiště v Obci Bílovice-Lutotín,
která nám byla schválena od Ministerstva pro místní rozvoj z programu obnovy venkova.
Jedná se o dotaci ve výši 399.900,-Kč a přijetí této dotace by mělo schválit zastupitelstvo
obce. Starosta dále informoval, že celkem jsme v letošním roce podali devět žádostí o dotaci
a ve všech žádostech jsme byli úspěšní.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:

●

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z programu rozvoje venkova Ministerstva pro
místní rozvoj na projekt „Veřejná hřiště Bílovice-Lutotín“ ve výši 399.900,-Kč

●
●

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

K bodu 7)
Starosta informoval přítomné o záměru zastupitelstva obce uzavřít smlouvu na zpracování
výběrových řízení a následnou administraci projektů financovaných z dotačních titulů MMR.
Na tuto službu bylo provedeno poptávkové řízení, v němž předložila nejvýhodnější nabídku
paní Milana Štěpánková a to za částku 45.000,-Kč + DPH. Starosta k tomu dodal, že
projekty spolufinancované z dotačních titulů musí splňovat spoustu formálních náležitostí a
je tedy výhodnější nechat zpracovat výběrová řízení a poté projekty zadministrovat od
společnosti, která s tímto má zkušenosti.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:

●

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování výběrových řízení a
administraci projektů na MMR s paní Milanou Štěpánkovou, Světlá 54, Velké Opatovice 679
63, IČO: za částku 54.540,-Kč včetně DPH.
Dále pověřuje starostu podpisem téhle smlouvy

●
●

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

K bodu 8)
Starosta obce informoval přítomné o výběrovém řízení na akci Veřejná hřiště Bílovice-Lutotín,
které proběhlo dne 24. května 2016 na obecním úřadě za účasti tříčlenné hodnotící komise.
Na účast ve výběrovém řízení byli osloveni tři dodavatelé, zadávací podmínky si po zveřejnění
vyžádalo dalších deset dodavatelů. Cenovou nabídku předložily tři společnosti.
➢ Berger – Huck s.r.o. s částkou 555.873,-Kč
➢ TEWIKO systems s. r. o. s částkou 506.671,-Kč
➢ TR Antoš s.r.o. s částkou 510.774,-Kč
Nejlevnější nabídku tedy předložila společnost TEWIKO systems s. r. o.
Se společností TEWIKO by tedy měla být uzavřena smlouva o dílo na: dodávku a montáž 5
prvků pro hřiště Bílovice: dvouvěžová sestava s dvouhoupačkou, vahadlová houpačka,
posilovací stroj, pružinka, infopanel a oplocení hřiště Bílovice.
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Dodávku a montáž 7 prvků v lokalitě Lutotín: lanovka, trojhrazda, skluzavka s dvouhoupačkou,
pružinka, 2x fotbalová branka, infopanel.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na
realizaci veřejné zakázky na dodávky, zadané postupem mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, se společností TEWIKO systems s. r. o., Tř. Dr. Milady
Horákové 185/66, 460 07 Liberec7 IČ:25472887. Předmětem smlouvy je závazek
zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu
„Veřejná hřiště Bílovice-Lutotín“, a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu
613.072,-Kč včetně DPH. 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 9)
Starosta informoval přítomné o dotaci na opravu místních komunikací ve výši 1.000.000,Kč, která byla naší obci přidělena.
Přijetí dotace je třeba schválit zastupitelstvem obce.
Přítomní zastupitelé měli možnost si rozhodnutí o poskytnutí dotace prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci „Oprava místních komunikací BíloviceLutotín“ od Ministerstva pro místní rozvoj.

●
●

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

K bodu 10)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o výběrovém řízení na akci Oprava místních
komunikací Bílovice-Lutotín, které proběhlo dne 14. června na 2016 na obecním úřadě za
účasti tříčlenné hodnotící komise. Na účast ve výběrovém řízení byli osloveni tři dodavatelé.
Cenovou nabídku předložily tři společnosti.
➢ EKO Agrostav a.s. s částkou 2.213.880,-Kč
➢ STRABAG a.s. s částkou 2.099.620,-Kč
➢ INSTA CZ s.r.o. s částkou 2.268.010,-Kč
Nejlevnější nabídku tedy předložila společnost STRABAG a.s.
Se společností STRABAG a.s. by tedy měla být uzavřena smlouva o dílo na tyto opravy:
➢ Komunikace mezi obecní části Bílovice – Lutotín
➢ Komunikace v centru obce Bílovice
➢ Komunikace k průmyslovému areálu
➢ Komunikace v křižovatce
Starosta k tomu dodal, že v současné době se nejedná o opravu cesty na „Kamčatku“ a že se
nebudou opravovat komunikace, které by se později rozkopaly při stavbě kanalizace.
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Pan Jaroslav Babiánek k tomu dodal, že mu nepřipadá potřebné opravovat komunikaci
k průmyslovému areálu. Starosta na to odpověděl, že mu připadá smysluplné cestu opravit.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu o dílo prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Oprava místních
komunikací Bílovice-Lutotín a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na
dodávky, zadané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se
společností STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 Předmětem
smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících stavebních prací
týkajících se projektu „Oprava místních komunikací Bílovice-Lutotín“, a to v souladu s
projektovou dokumentací za cenu 2.099.620,-Kč Kč včetně DPH. 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 11)
Starosta informoval přítomné o dotaci na opravu kamenného kříže u kaple svaté Anny
v Lutotíně ve výši 88.550,-Kč, která byla naší obci poskytnuta.
Přijetí dotace je třeba schválit zastupitelstvem obce.
Přítomní zastupitelé měli možnost si rozhodnutí o poskytnutí dotace prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci „Oprava kamenného kříže u kaple svaté
Anny v Lutotíně“ od Ministerstva pro místní rozvoj.

●
●

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

K bodu 12)
Starosta informoval o výběrovém řízení na dodavatele opravy kříže u kaple v Lutotíně, na
jehož opravu byla obci poskytnuta dotace, jejíž přijetí bylo schváleno v předchozím bodě
jednání zastupitelstva. Rozpočet na tuto opravu činí 126.500,-Kč z čehož činí 88.550,-Kč
dotace od MMR a 38.000,- prostředky z obecního rozpočtu. Ve výběrovém řízení byli
osloveni tři dodavatelé, kteří zpracovali cenové nabídky takto:
➢ MgA. Martin Parobek s částkou 138.000,-Kč
➢ Vlastimil Konečný s částkou 124.000,-Kč
➢ René Tikal s částkou 154.100,-Kč
Nejlevnější nabídku tedy předložil pan Vlastimil Konečný, s nímž by měla být uzavřena
smlouva o dílo na tuto opravu.
Pan Pavel Ptáček se dotázal, jaké opravy budou na kříži provedeny. Starosta odpověděl, že
se jedná o stejný způsob opravy, jak byly opraveny kříže v Bílovicích v minulém roce.
Především se jedná o nový základ s izolací, sejmutí nevhodných barev, tmelení a spárování,
obnova litinového kříže, zinkování a zlacení korpusu Krista.
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ZÁPIS č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. června 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu o dílo prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Oprava kamenného
kříže u kaple svaté Anny v Lutotíně a uzavření smlouvy o dílo na tuto akci s panem
Vlastimilem Konečným, Vilémov 6, 783 22 IČ: 74159496 za cenu 124.000,-Kč Kč. 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 13)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
s Olomouckým krajem. Jedná se o dotaci ve výši 200.000,-Kč na opravu kaple svaté Anny
v Lutotíně z programu obnovy kulturních památek Olomouckého kraje.
Na kapli bude provedeno:
➢ Odvlhčení za použití nopové fólie a drenáže
➢ Oprava a nátěr vnější fasády
➢ Oprava omítek v sakristii
➢ Oprava klempířských prvků
➢ Nátěr oken a dveří do sakristie
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu o poskytnutí dotace a smlouvu o dílo
prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na opravu kaple svaté
Anny v Lutotíně s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy a SoD se zhotovitelem p. Špičákem,
IČO: 67568441 za cenu 543.484,-Kč

●
●

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 další dotaci, která byla naší obci poskytnuta.
Jedná se o 118.308,-Kč z programu rozvoje venkova Olomouckého kraje na rekonstrukci
místního rozhlasu a bezdrátové propojení ústředen.
Přijetí této dotace musí být schváleno zastupitelstvem obce.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu o poskytnutí dotace prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
č.2016/01540/OSR/DSM s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ:
60609460
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
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ZÁPIS č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. června 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
Dále starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy o dílo na tuto
rekonstrukci. Na tento projekt proběhlo poptávkové řízení a nejvýhodněji z něj na základě
ceny a navrhovaného technického řešení vychází nabídka firmy ELMIK s.r.o.
Jedná se o tuto dodávku:
➢ Instalace vysílací rozhlasové ústředny na obecním domě v Lutotíně, včetně
zesilovače pro drátový rozhlas+ GSM modul + napojení na CO HZS Olomouckého
kraje
➢ Výměna 8 ks. drátových reproduktorů v místní části Lutotín a jejich nasměrování pro
optimální slyšitelnost
➢ Dodávka, montáž bezdrátové rozhlasové ústředny pro spínání 100V rozhlasu
v místní části Bílovice
➢ Výměna 13 ks. drátových reproduktorů a jejich nasměrování pro optimální
slyšitelnost
➢ Předání a předvedení místního rozhlasu se zaškolením obsluhy
➢ Vyplnění ohlašovacího listu a odeslání na ČTÚ Praha
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu o dílo prostudovat.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ELMIK s.r.o.
Obora III 168/2 Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČO : 04506677,
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 15)
Starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Jedná se o rozvaděč s optickým kabelem u Mateřské
Školy v Bílovicích.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na akci „11010055511 PVDSL5M_E07_M_KONH12_OK“ se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 IČO: 040 84
06327791891 za cenu 3.000,-Kč.
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 16)
Starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o umístění přípojky elektrické
energie k novostavbě RD pana Martina Tomana v Lutotíně.
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ZÁPIS č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. června 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1030030079/003 se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČ: 280 85 400 za jednorázovou náhradu ve
výši 500,-Kč.
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 17)
Starosta obce informoval přítomné o probíhajících přípravách na zbudování kanalizace
v naší obci. V Bílovicích je nutná změna územního plánu, protože se počítalo s jednotnou,
ale v současnosti jsou dotačně podporovány kanalizace oddílné. Momentálně se čeká na
souhlas MŽP s touto změnou. V Lutotíně je v současnosti možné začít připravovat
projektovou dokumentaci pro územní řízení. Na tuto PD bylo zpracováno výběrové řízení.
Na účast ve výběrovém v byli osloveni tři dodavatelé. Vyhodnocení proběhlo dne …….
května 2016 na obecním úřadě za účasti tříčlenné hodnotící komise. Oslovení dodavatelé
předložili tyto cenové nabídky:
➢ STAVINGengineering s.r.o. s částkou 459-800,-Kč
➢ INEXprojekt s.r.o. s částkou 471.900,-Kč
➢ CENTROPROJEKT a.s. s částkou 482.790,-Kč
Nejlevnější nabídku tedy předložila společnost STAVINGengineering s.r.o.
Se společností STAVINGengineering s.r.o. by tedy měla být uzavřena smlouva o dílo na
zpracování projektové dokumentace na kanalizaci v obci Lutotín, Která bude obsahovat:
➢ Vypracování změny PRVKOK
➢ Geologický průzkum
➢ Geodetické zaměření
➢ Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR)
➢ Dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP)
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo
č.013/2016 na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, se společností STAVINGengineering s.r.o. Bylinková 365/14,
783 01, Olomouc, IČO:25334107. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ke
zpracování projektové dokumentace „Kanalizace Lutotín“ za cenu 459.800,-Kč včetně DPH.
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 18)
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ZÁPIS č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. června 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35
Starosta informoval přítomné o dotaci na opravu veřejného osvětlení, která byla naší obci
schválena z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu na základě žádosti.
Součástí žádosti byl pasport veřejného osvětlení a jeho energetický audit, z něhož vyšlo, že
VO v naší obci je již velmi zastaralé a velmi energeticky náročné. Naše žádost byla vybrána
jako jedna z 35. podpořených žádostí z 237.podaných. Bohužel byla z důvodu uspokojení
co největšího množství žadatelů snížena podpora z původních 70% na 50%. Protože nebyl
součástí žádosti projekt, ze kterého by bylo možné určit přesné náklady na tuto akci,
navrhnul starosta schválit přijetí dotace a pokud by byly náklady na tuto akci neúměrné
úsporám, dotaci by jsme neproúčtovali a nečerpali.
Přijetí dotace je třeba schválit zastupitelstvem obce.
Přítomní zastupitelé měli možnost si rozhodnutí o poskytnutí dotace prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení Bílovice-Lutotín“

●
●

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

K bodu 19)
Starosta v tomto bodě informoval o návrhu smlouvy o partnerství se spolkem KaRaBíLek,
z.s.
Jedná se o podporu spolku v projektu na provozování mikrojeslí v budově bývalého
obecního úřadu v Lutotíně. Starosta k tomu dále dodal, že po svém nástupu do funkce se
snaží najít účelné využití pro všechny obecní budovy, které se tak i poopravují. Pan Jaroslav
Babiánek navrhl umístit mikrojesle raději do prostor bývalé knihovny v MŠ v Bílovicích.
Miroslav Říčař k tomu dodal, že hasičská zbrojnice ve spodním patře budovy zůstane
zachována. Starosta k tomu dodal, že umístění mikrojeslí ještě přehodnotíme po
eventuálním získání dotace.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o partnerství se spolkem KaRaBíLek, z.s.
IČ:05008051

●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
Starosta dále informoval přítomné o žádosti spolku KaRaBíLek, z.s. o finanční dar na
zpracování projektu mikrojeslí ve výši 12.100,-Kč.
Navrhl tento dar schválit, protože se jedná o smysluplný projekt.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro spolek KaRaBíLek, z.s. ve výši
12.100,-Kč

●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
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ZÁPIS č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. června 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35
K bodu 20)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o dotaci na knihovní program Clavius, tiskárnu a
skener čárových kódů, která byla poskytnuta ve výši 66% pro knihovnu v Lutotíně. Součástí
není počítač, který bude ještě potřeba pořídit.
Přítomní zastupitelé měli možnost si rozhodnutí o přijetí dotace prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 20.000,-Kč od Ministerstva kultury ČR

●
●

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 dotaci na vytvoření míst pasivního odpočinku, která byla naší
obci poskytnuta Ministerstvem zemědělství z programu podpora vytvoření míst pasivního
odpočinku. Celkový rozpočet na tento projekt činí 286.000,-Kč a dotace je ve výši 70%, tedy
200.000,-Kč.
Z těchto prostředků budou vybudovány 4 altány s lavicemi, stojanem na kola a košem. Pan
Pavel Ptáček navrhl umístit k těmto místům informační tabule s historií jednotlivých míst.
Altány budou umístěny na těchto místeh:
➢ V Bílovicích u „Kovárny“
➢ V Lutotíně u splavu
➢ V drahách „Na syslovně“
➢ U Lipek u svatého obrázku
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč od Ministerstva zemědělství
ČR na vybudování míst pasivního odpočinku

●
●

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

K bodu 22)
Starosta informoval v tomto bodě o připravované rekonstrukci železniční zastávky v Lutotíně.
Proběhlo jednání se zástupci SŽDC a projektantů přímo na místě a projekt je v současné
době zpracováván, hotov by měl být do konce srpna.
Měl by být vyměněn stávající přístřešek za nový prefabrikovaný, dále by měl být vybudován
nový bezbariérový vstup na nástupiště, rozšíření nástupiště a výměna osvětlení.
K bodu 23)
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.
Při provádění obnovy katastrálního operátu spolupracuje s geodety pan Jaroslav Babiánek,
za což mu starosta poděkoval.
Pan Jaroslav Babiánek na to poděkoval občanům, u kterých již přeměřování proběhlo, za
vstřícný přístup.
Přeměřování obecních pozemků by mělo probíhat na přelomu měsíců června a července.
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ZÁPIS č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 16. června 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35
Vlastníci nemovitostí, u kterých doposud přeměřování neproběhlo, budou ke zjišťování
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 24)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. I/2016, které schválil
starosta obce v rámci svojí kompetence. Jedná se o přesuny mezi jednotlivými položkami a
rozdíl mezi příjmy a výdaji je 0,-Kč.
●

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. I/2016 na vědomí
Dále starosta informoval o návrhu rozpočtového opatření č. II/2016.
Jedná se o prostředky na financování projektů, které se budou realizovat ze získaných
dotací. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 5.770.010,-Kč. Rozdíl mezi příjmy a vydáními
bude pokryto ze zůstatku r. 2015 a z plánovaných dotací přijatých během roku 2016
Přítomní zastupitelé měli možnost se s rozpočtovým opatřením č. II/2016 seznámit.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření II/2016 dle návrhu starosty obce.

●
●

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

K bodu 25)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu příkazní smlouvy na výkon stavebního
dozoru na opravě místních komunikací a na opravě kaple sv. Anny v Lutotíně.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru
investora s Ing. Antonínem Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1, Prostějov, IČ: 48464775 za
částku 6.600,-Kč

●
●

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

K bodu 26)
Starosta informoval přítomné o výroční zprávě Vodovodu Pomoraví, svazek obcí, za rok
2015. Jedná se o mnohostránkový dokument s informacemi o množství předané vody,
počty vodovodních přípojek, plánované investice a opravy.
S dokumentem se měli zastupitelé možnost seznámit.
●

Zastupitelstvo obce vzalo výroční zprávu Vodovodu Pomoraví za rok 2015 na vědomí

K bodu 27)
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Starosta informoval přítomné o studii ÚSES (územní systém ekologické stability), kterou si
naše obec nechala zpracovat. Laicky řečeno je Územní systém ekologické stability jediný
nástroj ochrany přírody, který je aktivní – tedy, že v něm lze vytvářet nové prvky. Určený
především pro „nečlověky“, ale prospěšný je také lidem.
Atelier FONTES vytipoval pět lokalit, ve kterých vy se mohly tyto prvky realizovat. Prvky
ÚSES jsou ze 100% financovány z prostředků státního rozpočtu, obec musí pouze
zpracovat projekt, který je také zpětně proplacen. Starosta poté nabídnul studii přítomným
občanům k nahlédnutí.
K bodu 28)
V tomto bodě starosta informován o dotaci na nákup dopravního automobilu pro JSDHO
Bílovice. Dotace je ve výši 450.000,-Kč a obec dále požádala o dotaci ve výši 100.000,-Kč
Olomoucký kraj, Celkové náklady na nákup tohoto automobilu by měly být ve výši 900.000,Kč.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 450.000,-Kč od Ministerstva vnitra ČR
na nákup dopravního automobilu pro JSDHO.

●
●

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 návrhu smlouvy o provedení archeologického průzkumu při
opravě kapličky panny Marie nad Lutotínem.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o provedení záchranného archeologického
výzkumu s Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce za
částku 3.000,-Kč

●
●

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

K bodu 30)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
● Starosta informoval přítomné o možnosti vyjádřit se k nově připravovaným jízdním řádům,
které připravuje KIDSOK. Připomínky je možné podat do 11.7.2016, upravované jízdní řády
je možné prostudovat na adrese: http://www.kidsok.cz/aktuality/2016-13-06-kidsok-prijimapripominky-k-navrhu-jizdniho-radu/
● Starosta dále informoval o vyjádření stavebního úřadu MM Prostějova, který je
zpracovatelem změny č.1 územního plánu Bílovice-Lutotín. Máme odůvodnit požadavek na
rozšíření zastavitelného území.
● Starosta dále ještě informoval o žádosti pana Jaroslava Popelky o odkoupení parcely v části
jeho zahrady, která je ve vlastnictví obce. Dále k tomu dodal, že těchto pozemků bude po
geodetickém zpřesňování hranic více a navrhl, zabývat se žádostmi o prodej obecních
pozemků až po kompletní obnově katastrálního operátu novým mapováním. Zastupitelstvo
vzalo řešení navrhované starostou obce na vědomí.
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●

●

●

Starosta ještě informoval přítomné o žádosti manželů Martinčíkových o opravu střechy na
domě č.p. 51 v Lutotíně a také o jejich žádosti o odprodej této nemovitosti. Starosta
navrhnul zabývat se touto žádostí na příštím zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
vzalo řešení navrhované starostou obce na vědomí.
Paní Anežka Synková se dotázala, kdy bude dokončena stavba společných zařízení
v krajině. Starosta odpověděl, že termín dokončení prací na této etapě je 30.6.2016, ale
společnost, která stavbu provádí si požádala o prodloužení termínu o další dva měsíce, v
čemž ji pozemkový úřad, který stavby financuje, vyhověl. Dodal, že doufá v dokončení
všech prací v co nejkratším termínu.
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

K bodu 31)

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 Petra Krupu
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
3. Přijetí dotace z programu rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Veřejná
hřiště Bílovice-Lutotín“ ve výši 399.900,-Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
4. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování výběrových řízení a administraci projektů na MMR
s paní Milanou Štěpánkovou, Světlá 54, Velké Opatovice 679 63, IČO: za částku 54.540,-Kč
včetně DPH.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
5. Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na
dodávky, zadané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se
společností TEWIKO systems s. r. o., Tř. Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec7
IČ:25472887. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a
souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „Veřejná hřiště Bílovice-Lutotín“, a to v
souladu s projektovou dokumentací za cenu 613.072,-Kč včetně DPH..
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
6. Přijetí dotace na akci „Oprava místních komunikací Bílovice-Lutotín“ od Ministerstva pro místní
rozvoj.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
7. Výsledek výběrového řízení na akci Oprava místních komunikací Bílovice-Lutotín a uzavření
smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na dodávky, zadané postupem mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se společností STRABAG a.s. Na Bělidle
198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení
dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „Oprava místních
komunikací Bílovice-Lutotín“, a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu
2.099.620,-Kč Kč včetně DPH.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
8. Přijetí dotace na akci „Oprava kamenného kříže u kaple svaté Anny v Lutotíně“ od
Ministerstva pro místní rozvoj.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
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9. Výsledek výběrového řízení na akci Oprava kamenného kříže u kaple svaté Anny v
Lutotíně a uzavření smlouvy o dílo na tuto akci s panem Vlastimilem Konečným, Vilémov 6,
783 22 IČ: 74159496 za cenu 124.000,-Kč Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na opravu kaple svaté Anny v Lutotíně s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460 a uzavření SoD se zhotovitelem p.
Špičákem, IČO: 67568441 za cenu 543.484,-Kč
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
11. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.2016/01540/OSR/DSM s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
12. Uzavření smlouvy o dílo se společností ELMIK s.r.o. Obora III 168/2 Valašské Meziříčí, PSČ
757 01, IČO : 04506677 za cenu 302.206,-Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
13. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na akci „11010-055511
PVDSL5M_E07_M_KONH12_OK“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 IČO: 040 84 06327791891 za cenu
3.000,-Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030030079/003 se
společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice IČ: 280 85 400 za jednorázovou náhradu ve výši 500,-Kč
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
15. Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo č.013/2016 na realizaci veřejné
zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se
společností STAVINGengineering s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, IČO:25334107.
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ke zpracování projektové dokumentace
„Kanalizace Lutotín“ za cenu 459.800,-Kč včetně DPH.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
16. Přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Bílovice-Lutotín“.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
17. Uzavření smlouvy o partnerství se spolkem Karabílek, z.s. IČ:05008051
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
18. Poskytnutí finančního daru pro spolek Karabílek, z.s. ve výši 12.100,-Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
19. Přijetí dotace ve výši 20.000,-Kč od Ministerstva kultury ČR
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
20. Přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč od Ministerstva zemědělství ČR na vybudování míst
pasivního odpočinku.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
21. Rozpočtové opatření II/2016 dle návrhu starosty obce.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
22. Uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora s Ing. Antonínem
Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1, Prostějov, IČ: 48464775 za částku 6.600,-Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
23. Přijetí dotace ve výši 450.000,-Kč od Ministerstva vnitra ČR na nákup dopravního automobilu
pro JSDHO
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
24. Uzavření smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu s Ústavem
archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce za částku 3.000,-Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
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II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.4, č.5, č.7, č.9, č.10, č.11, č.12,
č.13, č.14, č.15, č.17, č.22, č.24

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
Plnění usnesení č.1/2016.
Zprávu o činnosti.
Rozpočtové opatření č. I/2016
Výroční zprávu Vodovodu Pomoraví za rok 2015
Návrh starosty obce zabývat se žádostmi o prodej obecních pozemků až po kompletní obnově
katastrálního operátu novým mapováním.
6. Návrh starosty obce zabývat se žádostí manželů Martinčíkových na příštím zasedání
zastupitelstva obce
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 32)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:55

Přílohy:
● Rozpočtové opatření č. I/2016 a II/2016

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Petr Krupa………………………………………
Jaroslav Babiánek….…………………………………..

Martin Smutný

Ing. Miroslav Hochvald

místostarosta obce

starosta obce

Vyvěšeno dne:

26.6.2016

Sňato dne: ………………………………
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