ZÁPIS č. 4/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 23. srpna 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, Petr Krupa, Bc. Miroslav Říčař,
Vladimír Stančík, Jaroslav Navrátil, Jaroslav Babiánek
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.3/2016
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce místních komunikací Bílovice-Lutotín“.
7. Projednání přijetí dotace z Olomouckého kraje a schválení smlouvy o poskytnutí dotace s
Olomouckým krajem „Na nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH Bílovice“
8. Projednání výsledku VŘ na dodavatele dopravního automobilu pro jednotku SDH Bílovice a
projednání smlouvy na dodávku DA
9. Projednání smlouvy s OSIN – Smlouva o spolupráci 2016
10. Projednání přijetí dotace z programu EFEKT na akci „Rekonstrukce VO“
11. Projednání výsledku výběru zhotovitele a projednání SoD na zhotovení „Míst pasívního
odpočinku“
12. Projednání „Rozpočtového opatření č. 3/2016“
13. Projednání návrhu SoD s f. Arvita P na pořízení projekt. dokumentace na územní zeleň
14. Projednání návrhu smlouvy na pořízení proj. dok. „Územního systému ekologické stability“
15. Projednání žádosti manželů Svobodových o povolení vybudování parkovacího stání u domu
č.p. 138 v Bílovicích
16. Informace o přípravě PD na oddílnou kanalizaci v Lutotíně a projednání záměru na převzetí
místní komunikace v Lutotíně do majetku obce.
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:10 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
15. srpna 2016, tedy více jak 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomno 7
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 navrhl program doplnit o další body, které by
zastupitelstvo obce mělo projednat:
➢ Projednání žádosti manželů Martinčíkových o prodej nemovitosti č.p. 51 v Lutotíně
●
●

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu.
Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, program zasedání by tedy měl mít 20 bodů

●

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
● Návrh programu byl přijat.
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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: 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.4: Smlouva 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 byla uzavřena
● Usnesení č.5: Smlouva o dílo se společností TEWIKO systems s. r. o., Tř. Dr.
Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec7 IČO:25472887 na projekt „Veřejná hřiště
Bílovice-Lutotín“ za cenu 613.072,-Kč včetně DPH byla uzavřena
● Usnesení č. 7: Smlouva o dílo se společností STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150
00 Praha 5 IČ: 60838744 na projekt „Oprava místních komunikací BíloviceLutotín“, a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 2.099.620,-Kč Kč
včetně DPH byla uzavřena
● Usnesení č. 9: Smlouva o dílo na akci „Oprava kamenného kříže u kaple svaté
Anny v Lutotíně“ s panem Vlastimilem Konečným, Vilémov 6, 783 22 IČ: 74159496
za cenu 124.000,-Kč Kč byla uzavřena
● Usnesení č.10: Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu kaple svaté Anny v Lutotíně
s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460 a SoD se
zhotovitelem p. Špičákem, IČO: 67568441 za cenu 543.484,-Kč byly uzavřeny
● Usnesení č. 11: Smlouva o poskytnutí dotace č.2016/01540/OSR/DSM
s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460 byla
uzavřena.
● Usnesení č. 12: Smlouva o dílo se společností ELMIK s.r.o. Obora III 168/2 Valašské
Meziříčí, PSČ 757 01, IČO : 04506677 na částku 302.206,-Kč včetně DPH byla
uzavřena.
● Usnesení č. 13: Smlouva 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 byla uzavřena.
● Usnesení č. 14: Smlouva 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 byla uzavřena.
● Usnesení č. 15: Smlouva o dílo č.013/2016 se společností STAVING engineering
s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, IČO:25334107 na zpracování projektové
dokumentace „Kanalizace Lutotín“ za cenu 459.800,-Kč včetně DPH byla uzavřena.
● Usnesení č.17: Smlouva o partnerství se spolkem Karabílek, z.s. IČ:05008051
byla uzavřena.
● Usnesení č. 22: Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru investora s Ing.
Antonínem Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1, Prostějov, IČ: 48464775 za částku
6.600,-Kč byla uzavřena.
● Usnesení č. 24: Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu s
Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce za částku
3.000,-Kč.byla uzavřena.
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí
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K bodu 5)
Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od
minulého zasedání zastupitelstva obce:
➢ Od posledního zasedání zastupitelstva jsme se věnovali především organizaci
projektů, na které jsou poskytovány dotace. Především to byla oprava
komunikací, tedy oprava komunikace mezi Bílovicemi a Lutotínem, v Lutotíně
oprava cesty od křížku, v Bílovicích cesta kolem parku, k MŠ a k pálenici.
Současně byly z prostředků obce opraveny cesta v Lutotíně od křížku, cesta
k MŠ, opraveny chodníky kolem opravované cesty a opravena cesta směrem
na vrchy.
➢ Dodavatelská firma TEWIKO provedla montáž herních prvků na hřištích
v Bílovicích a v Lutotíně.
➢ Probíhá oprava kapliček v Lutotíně.
➢ Proběhla montáž reproduktorů a ústředny pro rozhlas, v současné době se
čeká na napojení na IZS Olomouckého kraje
➢ Pracovníci na VPP kromě běžné údržby zeleně provedli výkopy kolem kapliček,
pročištění propustku pod háječkem pomáhali při přípravě dopadových ploch pro
atrakce na hřištích v Bílovicích a Lutotíně. Na Úřadě práce 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.
➢ Dne 28.5. 2016 udeřil do kříže nad Lutotínem blesk. Následkem toho došlo
k rozbití kříže. Škoda byla uplatněna u pojišťovny Kooperativa a ta ji uhradila.
Opravený křížek by se měl na své místo vrátit během září.
➢ Každý poslední pátek v měsíci probíhá svoz bioodpadu z hnědých nádob.
Kromě toho mohou občané bioodpad umísťovat do přistavených
velkoobjemových kontejnerů.
➢ Probíhá příprava projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení
a na kanalizaci v Lutotíně.
➢ SŽDC připravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci zastávky a
nástupiště v Lutotíně.
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
K bodu 6)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy o dílo se společností STRABAG.
Jedná se o smlouvu na dodělávky při opravě komunikací, které nebylo možné financovat
v rámci dotace na opravu komunikací. Je to vybudování zpevněné komunikace k zadní bráně
u Mateřské školy v Bílovicích, Zpevněná komunikace u křížku v Lutotíně a chodníky okolo
komunikace v Bílovicích.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 841/NCAE/014/142/2016 se
společností STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za částku
459.800-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 7)

Stránka | 3

ZÁPIS č. 4/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 23. srpna 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o přidělení dotace ve výši 100.000,-Kč od
Olomouckého kraje na spolufinancování nákupu dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů. Naše obec byla úspěšná se žádostí v programu Ministerstva vnitra ČR
na pořízení těchto automobilů a Olomoucký kraj na tento nákup také vypsal dotační program.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 100.000,-Kč od poskytovatele
Olomouckého kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460.
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 8)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o připravovaném nákupu nového dopravního
automobilu pro JSDHO Bílovice, který bude pořízen z části z dotace od Ministerstva vnitra ČR
a z dotace od Olomouckého kraje. Zbylou část dofinancuje naše obec z vlastních prostředků.
Na nákup tohoto automobilu bylo po dohodě se členy JSDHO provedeno výběrové řízení na
dodavatele tohoto automobilu. Byl poptán větší automobil, než je specifikován v zadávacích
podmínkách GŘ HZS ČR, tudíž i výsledná cena tohoto automobilu je vyšší, než se původně
předpokládalo. Výběrové řízení se konalo dne 22.8.2016 za účasti tříčlenné hodnotící komise.
Nejnižší nabídku na dodávku automobilu podala společnost THT, s.r.o., Polička s nabídkou
vozidla MB Sprinter 4x2 za cenu 1.130.000,-Kč
➢ Starosta popsal poptávaný automobil – jedná se o vozidlo, které má v rámci IZS sloužit
především pro evakuaci osob při povodních a jiných živelných pohromách. Dále dodal,
že SDH Bílovice je jedním z mála spolků v naší obci, který se stará nejen o naši
bezpečnost, ale také o kulturní a společenský život a v neposlední řadě také o práci
s dětmi a mládeží, což pomůže vychovat v tomto duchu i další generace. Starosta tedy
navrhuje pořídit tento automobil, i když je jeho cena vyšší, než se původně
předpokládalo.
➢ Starosta SDH Bílovice Miroslav Říčař k tomu dodal, že tento automobil je o 600mm
delší, než automobily nabízené jinými výrobci a při tom splňuje všechny zadávací
podmínky stanovené GŘ HZS ČR, jako je celková hmotnost, nosnost automobilu a
jeho výkon. Automobil by se v budoucnosti, po uplynutí doby udržitelnosti projektu,
která činí 5 let, mohl přestavět z evakuačního na zásahový. Současný zásahový
automobil je starý přes 40 let a udržet ho v provozuschopném stavu již v současnosti
vyžaduje nemalé úsilí členů JSDHO. Nový automobil bude hasičům i občanům sloužit
minimálně 20 let.
➢ Martin Smutný k tomu uvedl, že by byl pro nákup automobilu v hodnotě do 1.000.000,Kč, které již máme připraveny v rozpočtu pro letošní rok, což je 450.000,-Kč +
schválené dotace na tento nákup ve výši 550.000,-Kč.
➢ Členové SDH Bílovice, kteří jsou členy zastupitelstva obce navrhli, že částku
přesahující 1.000.000,-Kč dofinancují formou finančního daru obci.
➢ Vladimír Stančík k tomu dodal, že SDH Bílovice převedl bezúplatně obci automobil Fiat
Ducato, který pořídil SDH Bílovice z vlastních prostředků ve výši 220.000,-Kč
➢ Martin Smutný k tomu dodal, že pokud bude schválen nákup tohoto automobilu, bude
automobil stále ve vlastnictví obce.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
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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 Továrna hasící techniky THT, s.r.o.,
Starohradská 316, 572 01 Polička. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení
dodávky týkajících se projektu „Nákup dopravního automobilu pro JSDHO Bílovice-Lutotín“,
a to v souladu se zadávací dokumentací za cenu 1.130.000,-Kč včetně DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si zápis hodnotící komise a smlouvu prostudovat.
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 1 – ZDRŽEL SE: 0 (Proti Jaroslav
Babiánek)
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
Pan Jaroslav Babiánek k tomu dodal, že by byl pro nákup levnějšího automobilu a to
především z důvodu plánovaných velkých výdajů na stavbu kanalizace.
Starosta k tomu dodal, že řešení, které bylo schváleno zastupitelstvem považuje za
nejrozumnější.

K bodu 9)
Starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy o spolupráci, kterou obdržela obec od OSI,
o.p.s. (Organizačně správní institut, obecně prospěšná společnost).
Naše obec má přes OSI, o.p.s. uzavřenu smlouvu o dodávce plynu i elektřiny v letošním
roce se společností E-On, a.s. a smlouvy by byla uzavřena na příští rok.
OSI sdružuje veřejné zadavatele (zejména obce/města a jejich podřízené organizace)
v projektu společného nákupu silové elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze
Kladno za účelem zajištění výběru nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny a zemního
plynu.
●

Starosta navrhl schválit uzavření smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem,
obecně prospěšná společnost IČO: 01707060, Lidická 718/77, 60200 Brno
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.

●
●

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 dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie a
využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 – program EFEKT na rekonstrukci a
rozšíření veřejného osvětlení v naší obci, která byla naší obci přidělena. Alokovaná částka je
ve výši 1 472 267,-Kč a spoluúčast obce je ve výši 50% z celkových nákladů.
Jedná se o výměnu svítidel na stávajících stožárech, doplnění svítidel v místech, kde jsou
v současnosti svítidla od sebe příliš daleko a rozšíření osvětlení podél cesty pod Vinohrady,
k autobusové zastávce v Lutotíně a kolem cesty z Bílovic do Lutotína. Na toto rozšíření je
třeba zpracovat projekt.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ze Státního programu na podporu úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 – program EFEKT, přidělené číslo
dotace 122D142006203, alokovaná částka 1.472.267,-Kč.
Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu objednáním projektové dokumentace na
rekonstrukci veřejného osvětlení, vypsáním výběrového řízení na realizaci tohoto projektu.
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●
●

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 obce seznámil přítomné s výsledkem žádosti o dotaci, kde
Ministerstvo zemědělství rozhodnutím reg. číslo 123/2016-17250BI poskytlo v rámci
dotačního programu 16 Udržování a obnova kulturního dědictví venkova na „Vytvoření nebo
obnovu míst pasívního odpočinku“, částku 200.000,-Kč.
Na realizaci tohoto projektu proběhlo poptávkové řízení.
V rámci podaných nabídek byla jako zhotovitel vybrána firma s nejnižší nabídnutou cenou a
to firma Gerlich Odry s.r.o., která nabídla cenu 302.896,-Kč.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele na akci „Místa pasivního odpočinku v obci
Bílovice-Lutotín“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci těchto míst se společností GERLICH
ODRY s.r.o. Ke Koupališti 370/15, 742 35, Odry, IČ: 258 39 209, DIČ: CZ25839209.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
Pan Jaroslav Babiánek k tomu ještě dodal, že umístění dvou altánů mu připadá nevhodné.
Starosta mu odpověděl, že v žádosti o dotaci byly specifikovány jednotlivé parcely a po dobu
udržitelnosti projektu není možné altány umístit jinam, nicméně nejsou pevně spojeny se
zemí a pokud se tato místa neosvědčí, budou se po uplynutí doby udržitelnosti projektu
přesunout na vhodnější místa.

K bodu 12)
Předseda finančního výboru obce seznámil přítomné s výsledkem kontroly, kterou provedl
výbor dne 22.srpna.
Bylo Kontrolováno:
➢ Návaznost počátečních stavů k 1.1.2016
➢ Namátková kontrola faktur
➢ Namátková kontrola pokladních dokladů
➢ Přijaté dotace
➢ Plnění přijatých rozpočtových opatření
➢ Čerpání rozpočtu k 31.7.2016 (Příjmy byly naplněny na 66,89%, výdaje na 23,55%)
➢ Kontrola zůstatků na účtech obce k 31.7.2016 (na účtech je celkem 9.089.994,37Kč)
Výsledek kontroly je bez připomínek.
●

Zastupitelstvo obce vzalo výsledek kontroly na vědomí
Starosta dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.III/2016
Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 206.108,-Kč.
Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 125.000,-Kč.
Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy + 81.108,-Kč.

●

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

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. III/2016 bylo schváleno
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ZÁPIS č. 4/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 23. srpna 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79
K bodu 13)
● V tomto bodě starosta informoval přítomné o připravovaném projektu výsadby zeleně
v intravilánu i extravilánu obce. Projekt bude zpracován v souladu s dotačními podmínkami
OPŽP 2014-2020, osa 4, specifický cíl 4.3 posílit přirozené funkce krajiny, aktivita 4.3.2
vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
SFŽP poskytuje v tomto programu dotace ve výši 80% a projekt je také uznatelným
nákladem.
Jedná se o výsadbu listnatých a ovocných stromů v Bílovicích okolo nově zbudované cesty
a kolem cesty na „Vrchy“ a „K lipkám“.
V Lutotíně u kaple sv. Anny, kolem cesty k autobusové zastávce, ke kapličce nad Lutotínem
a v obecním sadu nad Lutotínem. Starosta dále vyzval přítomné k dalším návrhům, kde by
bylo možné stromy vysadit, případně obnovit.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt „Územní zeleň v obci
Bílovice-Lutotín“ se společností Arvita P spol. s r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice,
IČO:60706708, DIČ: CZ 60706708 za cenu 120.000,- 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 14)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy o dílo na projektovou
dokumentaci „Územního systému ekologické stability“, který vycházel ze studie, kterou
zpracovala společnost Atelier FONTES, s.r.o. Projekty ÚSES jsou ze100% dotovány z MŽP.
Jedná se o vybudování vodních ploch na obecních pozemcích mezi tělesem dráhy a Romží.
AOPK navrhuje neprůtočné řešení tůní a slepých ramen napájených pouze spodní vodou.
Zastupitelé se přiklánějí k průtočnému řešení, tudíž bude vyvoláno jednání se správcem toku
a se SŽDC, protože pro toto řešení bude nejprve nutný souhlas těchto institucí.
K bodu 15)
Starosta informoval přítomné o žádosti manželů Svobodových o povolení vybudování
parkovacího místa u domu č.p. 138 v Bílovicích, pozemek parcelní číslo 269/3 s tím, že
realizaci provedou současně s probíhající opravou komunikace.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování parkovacího stání na pozemku 269/3 u domu č.p.
138 z penetračního makadamu. Veškeré náklady související s vybudováním tohoto stání
uhradí žadatelé na vlastní náklady.

●
●

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

K bodu 16)
Starosta informoval přítomné, že byl firmou STAVING, s.r.o. zpracován na základě
geodetického zaměření návrh kanalizační sítě v Lutotíně a její napojení přivaděčem do
Kostelce na Hané. Návrh si mohli přítomní prohlédnout na veřejném zasedání zastupitelstva
a bude k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny. Na základě tohoto návrhu jsou
oslovovány dotčené orgány k vyjádření. Stanoviska jednotlivých orgánů a správců sítí budou
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následně zapracována do projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Vzhledem
ke stávající zákonné úpravě nebude možné získat souhlasné stanovisko odboru dopravy,
který je správcem krajské komunikace, která prochází Lutotínem, neboť zákon neumožňuje
ukládání sítí do těchto komunikací. Krajský úřad nám nabízí možnost požádat si o převod
této komunikace do vlastnictví obce. Pro toto převzetí hovoří výše nájmu po dobu výstavby a
poplatek za uložení kanalizační sítě do komunikace, které jsou odhadovány na 200-300 tisíc
korun. Naproti tomu jsou náklady na údržbu a zimní údržbu silnice, pokud bude ve vlastnictví
obce. Změna zákona se předpokládá počátkem příštího roku, nicméně lhůta pro podání
žádostí o dotaci je konec listopadu tohoto roku.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti Olomouckému kraji o převod komunikace č.
III/36634, parcelní číslo 406 a parcelní číslo 564, katastrální území Lutotín, na obec
Bílovice-Lutotín za předpokladu, že převod bude bezúplatný a proběhne ve lhůtě, která
bude umožňovat podání žádosti o dotaci na stavbu kanalizace v letošním roce.
Dále pověřuje starostu obce podáním této žádosti.

●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 (Jaroslav Navrátil)
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 17)
Starosta informoval přítomné o žádosti manželů Martinčíkových o opravu střechy a žádosti o
prodej nemovitost č.p. 51 v Lutotíně, k jejímuž projednání se zastupitelstvo zavázalo na
svém minulém zasedání. Starosta na základě této žádosti navrhl, aby se zastupitelé vyjádřili,
zda nemovitost č.p. 51 chtějí manželům Martinčíkovým odprodat, pokud ano, tak je třeba
nechat zpracovat znalecký posudek a na jeho základě pak v zastupitelstvu záměr prodeje
projednat a schválit. Navrhuje tedy přijmout usnesení, že zastupitelstvo obce pověřuje
starostu zajištěním znaleckého posudku na Rd č.p. 51 v Lutotíně a zajištěním návrhu kupní
smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí, která by prodej formou postupných splátek
řešila.
➢ Pan Jaroslav Babiánek k tomu dodal, že manželé Martinčíkovi dům na vlastní
náklady opravili a ušetřili tím obci prostředky za demolici domu.
➢ Martin Smutný se vyjádřil proti prodeji z toho důvodu, že obec bude mít v budoucnu
možnost ovlivnit to, kdo bude dům využívat.
➢ Miroslav Říčař se vyjádřil pro prodej.
➢ Josef Drápal dodal, že dům byl v dezolátním stavu a Martinčíkovi ho opravili
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajištěním znaleckého posudku na dům č.p. 51 v
Lutotíně a zajištěním návrhu kupní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí, která by
prodej formou postupných splátek řešila.

●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 (Martin Smutný)
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 18)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
● Starosta informoval přítomné o volbách do krajského zastupitelstva, které proběhnou 7. a 8.
října.
● Starosta dále informoval o vypnutí elektrické energie v Bílovicích, který bude 6. září od 6:30
d 15:00
●
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●

●

●
●

Paní Jiřina Dvořáková se dotázala, v jakém stádiu je oprava pomníku obětem válek u
Mateřské školy v Bílovicích. Starosta odpověděl, že odhadované náklady na pomník jsou ve
výši 50.000,-Kč a při letošním napjatém rozpočtu navrhuje požádat o dotaci Ministerstvo
obrany, které na tyto opravy přispívá. Žádosti se podávají v lednu a k žádosti je potřebná
zpráva restaurátora. Pomník by se tedy na svoje místo vrátil v příštím roce.
Jaroslav Babiánek se dotázal, z jakého důvodu se realizuje projekt mikrojeslí. Starosta
projekt popsal. Projekt se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti rodičů, specificky
žen, s dětmi od 6 měsíců do 4 let věku v obci Bílovice-Lutotín a okolí. MPSV vypsalo
dotační titul na vybudování mikrojeslí a jejich provoz, jedná se o pilotní projekt, v němž jsou
prostředky jak na úpravu prostor pro mikrojesle, tak na mzdy pro personál. Starosta
považuje projekt za přínosný jak z důvodu služby pro občany, tak z důvodu zaměstnání
místních občanů a také dojde k opravě budovy, ve které se budou mikrojesle provozovat.
Jaroslav Babiánek dále navrhl umístit patníky k propustku přes mlýnský náhon mezi
Bílovicemi a Lutotínem.
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

K bodu 19)

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 Navrátila
a pana Vladimíra Stančíka
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
3. Uzavření smlouvy o dílo č. 841/NCAE/014/142/2016 se společností STRABAG a.s. Na
Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za částku 459.800-Kč..
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
4. Přijetí dotace ve výši 100.000,-Kč od poskytovatele Olomouckého kraje a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460.
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 Továrna hasící techniky THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička.
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávky týkajících se projektu „Nákup
dopravního automobilu pro JSDHO Bílovice-Lutotín“, a to v souladu se zadávací dokumentací
za cenu 1.130.000,-Kč včetně DPH.
Pro 6/ proti 1/ zdržel se 0 (proti Jaroslav Babiánek)
6. Uzavření smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem, obecně prospěšná
společnost IČO: 01707060, Lidická 718/77, 60200 Brno
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
7. Přijetí dotace ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů
energie pro rok 2016 – program EFEKT, přidělené číslo dotace 122D142006203, alokovaná
částka 1.472.267,-Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
8. Výběr zhotovitele na akci „Místa pasivního odpočinku v obci Bílovice-Lutotín“ a uzavření
smlouvy o dílo na realizaci těchto míst se společností GERLICH ODRY s.r.o. Ke Koupališti
370/15, 742 35, Odry, IČO: 258 39 209, DIČ: CZ25839209.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
9. Rozpočtové opatření č.III/2016 dle návrhu starosty
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
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10. Uzavření smlouvy o dílo na projekt „Územní zeleň v obci Bílovice-Lutotín“ se společností
Arvita P spol. s r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, IČO: 60706708, DIČ CZ 60706708 za
cenu 120.000,- včetně DPH.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
11. Vybudování parkovacího stání na pozemku 269/3 u domu č.p. 138 z penetračního makadamu.
Veškeré náklady související s vybudováním tohoto stání uhradí žadatelé na vlastní náklady.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
12. Podání žádosti Olomouckému kraji o převod komunikace č. 36634, parcelní číslo 406 a
parcelní číslo 564, katastrální území Lutotín, na obec Bílovice-Lutotín za předpokladu, že
převod bude bezúplatný a proběhne ve lhůtě, která bude umožňovat podání žádosti o dotaci
na stavbu kanalizace v letošním roce.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 1 (Jaroslav Navrátil)

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.6, č.8, č.10
2. Starostu obce objednáním projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení,
vypsáním výběrového řízení na realizaci tohoto projektu.
3. Starostu obce podáním žádosti Olomouckému kraji o převod komunikace č. III/36634
4. Starostu zajištěním znaleckého posudku na dům č.p. 51 v Lutotíně a zajištěním návrhu kupní
smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí, která by prodej formou postupných splátek řešila.

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1. Plnění usnesení č.3/2016.
2. Zprávu o činnosti.
3. Zprávu o kontrole FV
K bodu 20)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:45 hodin.
Přílohy:
● Zápis o kontrole FV ze dne 22.8.2016
● Rozpočtové opatření č. III/2016

Zapsal: Martin Smutný

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

Martin Smutný
místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 2.9.2016
Sňato dne: ………………………………
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