ZÁPIS č. 5/2022
z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 17. října 2022 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,
Vladimír Stančík, Bc. Miroslav Říčař, Kateřina Luňáková, Pavel Synek,
RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. Josef Měchura, DiS
Program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu nově zvolených zastupitelů obce
3. Schválení programu
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Rozhodnutí o uvolnění budoucího starosty obce pro výkon jeho funkce
6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
7. Volba starosty obce
8. Volba místostarosty obce
9. Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
10. Volba předsedy finančního výboru
11. Volba předsedy kontrolního výboru
12. Volba členů finančního výboru
13. volba členů kontrolního výboru
14. Schválení zástupce obce v orgánech: a) Vodovodu Pomoraví, svazku obcí
b) MAS Regionu Haná z.s.,
15. Schválení měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 a 73 zákona č. 128/2000 Sb)
16. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.4/2022
17. Seznámení z výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce
18. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s f. Infos Art, spol. s r.o.
19. Projednání Dodatku ke smlouvě se SFŽP na projekt Ekostability VT
20. Projednání výsledku VŘ na zhotovitele projektu Ekostability VT
21. Projednání zajišťění Odborného zástupce pro provozování kanalizace
22. Projednání smlouvy o sml. budoucí na zříz. věc. břemene s f. EG.D, a.s.
23. Diskuse
24. Usnesení
25. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil předsedající, dosavadní starosta obce Ing. Miroslav Hochvald
v 18:00 hodin, přivítal přítomné občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomno 6 občanů) a
uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na
úřední desce od 8. října 2022, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm
přítomno všech 9 členů, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se.
K bodu 2)
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak,
že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce Bílovice - Lutotín a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
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podpisem na připraveném archu. Žádný zvolený zastupitel neodmítl složit slib, ani nesložil slib
s výhradou.

● Zastupitelstvo obce vzalo složení slibu všech nově zvolených zastupitelů na
vědomí
K bodu 3)
Starosta seznámil přítomné se zveřejněným programem jednání a navrhl program rozšířit o další
body, které by zastupitelstvo obce mělo projednat:
⮚ Projednání přijetí dotace z Ol. kraje na pořízení travní sekačky
⮚ Projednání rozpočtových opatření
●

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

●

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh programu byl přijat.

●

K bodu 4)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného
● Dále navrhl na ověřovatele zápisu Kateřinu Luňákovou a Pavla Synka
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

K bodu 5)
Předsedající navrhl, aby i pro toto volební období byl starosta pro výkon funkce trvale uvolněn, tak
jako tomu bylo i v minulých volebních obdobích. Nikdo nevznesl žádné protinávrhy.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 6)
Starosta v tomto bodě konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V
případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty, předsedů finančního a
kontrolního výboru

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 7)

Stránka | 2

ZÁPIS č. 5/2022
z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 17. října 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva
Bc. Miroslav Říčař, jako nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva obce navrhl zvolit do
funkce starosty Ing. Miroslava Hochvalda
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl předsedající přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce volí do funkce starosty Ing. Miroslava Hochvalda

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 8)
V tomto bodě starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Bc. Miroslav Říčař navrhl zvolit do funkce místostarosty obce pana Martina Smutného. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce volí místostarostou Martina Smutného
●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 9)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s povinností zastupitelstva obce zřídit finanční a
kontrolní výbor a navrhl, aby stejně jako v minulém volebním období byl finanční výbor tříčlenný
a kontrolní výbor pětičlenný. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení tříčlenného finančního výboru a pětičlenného kontrolního
výboru

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 10)
V tomto bodě vyzval starosta přítomné členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
předsedy finančního výboru. Člen zastupitelstva Josef Měchura navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru Vladimíra Stančíka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo
●
●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru obce pana Vladimíra Stančíka
.
O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 11)
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V tomto bodě vyzval starosta přítomné členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
předsedy kontrolního výboru. Člen zastupitelstva Pavel Synek navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru, stejně jako v minulém volebním období, pana Petra Krupu. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo
●
●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru obce pana Petra Krupu
.
O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 12)
V tomto bodě starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Předseda finančního výboru Vladimír Stančík navrhl zvolit členy kontrolního výboru
Bc. Miroslava Říčaře a Josefa Měchuru, Dis.
●
●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Bc. Miroslava Říčaře a pana
Josefa Měchuru, Dis.
O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 13)
V tomto bodě starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. Předseda kontrolního výboru Petr Krupa navrhl zvolit členy kontrolního výboru pana
Pavla Synka, Kateřinu Luňákovou, Ing. Jiřího Měchuru a Ivo Bartoška
●
●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Pavla Synka, Kateřinu Luňákovou, Ing. Jiřího
Měchuru a Ivo Bartoška
návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 14)
V tomto bodě informoval starosta přítomné o členství naší obce v MAS Region Haná, z.s.
Svazku obcí Vodovod Pomoraví a Mikroregion Kostelecko kam musí obec zvolit své zástupce.
●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce volí pro zastupování obce v MAS Region Haná z.s. Svazku obcí Vodovod
Pomoraví a Mikroregion Kostelecko Ing. Miroslava Hochvalda. Jako náhradníka pro zastupování
v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním místostarostu pana Martina Smutného.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 15)
V tomto bodě informoval starosta přítomné o odměnách, které členové zastupitelstva za výkon
svých funkcí pobírají. Starosta, jako uvolněný člen zastupitelstva obce má odměnu pevně
stanovenou nařízením vlády č.318/2017 Sb. Neuvolněným členům zastupitelstva náleží odměna
ve výši, kterou si schválí zastupitelstvo obce, nařízením vlády je stanovena maximální výše této
odměny. Starosta uvedl, že v naší obci je tradičně tato odměna v dolní polovině maximální
částky a po dohodě s ostatními zastupiteli navrhuje výši odměn 35% její maximální výše.

Stránka | 4

ZÁPIS č. 5/2022
z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 17. října 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce s platností ode dne přijetí tohoto
usnesení ve výši 35% maximální výše odměny dle přílohy k nařízení vlády č.318/2017 Sb.
Poskytování těchto odměn od 17.10.2022 a to ve výši:
a) neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru 1.013,- Kč
b) neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce člena výboru 844,- Kč
c) neuvolněným členům zastupitelstva 507,- Kč
d) neuvolněnému místostarostovi obce odměnu 9.117,- Kč

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 16)
V tomto Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání
zastupitelstva obce.
● Usnesení č.4: Smlouva o poskytování služeb s Olomouckým krajem, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 16.450,-Kč. + DPH byla
uzavřena
● Usnesení č.5: Smlouva o zřízení věcného břemene se společností INFOS ART, spol.
s r.o. Valdenská 363/27, Olomouc, 779 00, IČ: 25849638 za částku 5.104,90 Kč včetně
DPH byla uzavřena
● Usnesení č. 8: smlouva o spolupráci při nákupech energií s Tradice Slovácka, o.p.s.,
IČO: 26976595, Blatnička č.p. 98, 696 71 za částku 1.000,-Kč ročně doposud nebyla
uzavřena

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení č.4/2022 na vědomí
K bodu 17)
Starosta v tomhle bodu zasedání informoval přítomné o dílčím přezkoumání hospodaření obce
za rok 2022, které proběhlo 4. října 2022 pracovníky odboru kontroly Olomouckého kraje
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo:
⮚ Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
⮚ 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, - zřizování věcných břemen k majetku
územního celku,
⮚ účetnictví vedené územním celkem
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce 2022
na vědomí
K bodu 18)
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V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene
se společností INFOS ART, spol. s r.o. Jedná se o umístění další části chrániček pro optickou
datovou síť v intravilánu Lutotína, délka již koresponduje s geodetickým zaměření chrániček. Na
uzavření téhle smlouvy byla v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
INFOS ART, spol. s r.o. Valdenská 363/27, Olomouc, 779 00, IČ: 25849638 za částku
1.383,30 Kč.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 19)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě se SFŽP.
Jedná se o posunutí termínu vyúčtování dotace do konce roku 2022, protože obec doposud
nezískala stavební povolení pro tento projekt.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1200600023 se Státním
fondem životního prostředí Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11, IČ:00020729
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh dodatku prostudovat

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 20)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na projekt
Obnova ekostability funkcí vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů v obci Bílovice
Lutotín. Výběrové řízení proběhlo elektronicky, nabídku podalo 5 uchazečů. Nejnižší nabídku
podala společnost TALPA-VHS, s.r.o. se kterou by následně měla být uzavřena smlouva o dílo
na realizaci této stavby. Tento projekt je spolufinancován z dotace MŽP a pokud nám nebude
dotace poskytnuta, nebude se stavba realizovat. V tabulce níže jsou uvedeny nabídky
jednotlivých uchazečů.

Nabídka
číslo

1

Obchodní firma nebo
název (resp. jméno a
příjmení) dodavatele

elitbau s.r.o.

Sídlo
(resp. místo trvalého
pobytu nebo místo
podnikání)

Dřevařská 855/12

Identifikační číslo
osoby

Nabídková cena (Kč
bez DPH)

25571273

7.845.401,10

25397087

8.653.124,58

10726284

7.664.898,33

602 00 Brno
2

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28
753 01 Hranice

3

TALPA-VHS, s.r.o.

Holvekova 645/36
718 00 Ostrava-
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Kunčičky
4

EKO Agrostav a.s.

Tovačovská 300

47672200

8.488.002,07

03181936

12.592.371,77

750 02 Přerov
5

●

VACULA silniční s.r.o. Růžová 972/1
110 00 Praha 1 –
Nové
Město

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Obnova ekostability funkcí
vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů v obci Bílovice Lutotín“ a uzavření smlouvy
o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce se společností TALPA-VHS, s.r.o.
Holvekova 645/36 718 00 Ostrava - Kunčičky IČO: 10726284 Předmětem smlouvy je závazek
zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „Obnova
ekostability funkcí vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů v obci Bílovice Lutotín“ a to v
souladu s projektovou dokumentací za cenu 7.664.898,33 Kč bez DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu o dílo prostudovat.
⮚ O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
⮚ Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 21)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo na zajištění funkce
odborného zástupce pro provozování kanalizace. Tuto službu poskytovala naší obci společnost
AquaStyl, která poskytování služby vypověděla. Nová smlouva by měla být uzavřena se
společností Ekovýroba s.r.o. za stejných podmínek, jako v předchozí smlouvě
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění funkce odborného zástupce
pro provozování kanalizace se společností Ekovýroba s.r.o. Husova 163, 798 58, Čechy pod
Kosířem, IČ: 28624734 za částku 15.000,-Kč + DPH ročně
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 22)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na umístění přípojky elektrické energie na parcele č.533 v katastrálním území
Lutotín která je ve vlastnictví obce.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.: PR-001040022873/003-SITL pro umístění stavby „Lutotín, úprava přípojky NN, Lukele “ na
pozemku parc. č. 553 v katastrálním území Lutotín se společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno IČO: 280 85 400, za částku 2.000,- Kč bez DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
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Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 23)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací od Olomouckého Kraje na pořízení nové
sekačky na trávu pro sekání sportovních areálů. Uvedl, že naše žádost byla na 200.000,-Kč, ale
dotace nám byla schválena ve výši 71.967,-Kč. V plánu bylo pořízení profesionální sekačky
v předpokládané ceně okolo 400.000,-Kč, protože současná sekačka je stará 12 roků a je již
v nevyhovujícím stavu. Mezi zastupiteli proběhla debata, zda dofinancovat pořízení sekačky
z obecních prostředků. Zastupitelé se na pořízení sekačky shodli i za cenu vyšších nákladů
obce na pořízení sekačky.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 71.967,-Kč na pořízení sekačky z
Olomouckého kraje z dotačního titulu 06_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti
sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém
kraji v roce 2022. Dále schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 24)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.8/2022, které schválil
starosta v rámci své pravomoci
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 123.430,-Kč
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 109.000,-Kč
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy
14.430,-Kč
⮚ Financování (účet 8115) je tedy
- 14.430,- Kč
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 8/2022 na vědomí
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.9/2022
⮚ Na příjmové stránce se jedná o snížení příjmů o 71.967,- Kč
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 71.967,- Kč
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními je tedy 0,-Kč
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.9/2022
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 9/2022 bylo schváleno
K bodu 25)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
⮚ Starosta informoval přítomné o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který
proběhne 29. října na obvyklých místech. Přesný čas svozu bude ještě upřesněn
v obecním rozhlase a na vývěskách
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⮚ Paní Helena Navrátilová se dotázala, zda by bylo možné rozmístit v obci kontejnery na
bioodpad, jak tomu bylo v předchozích letech. Starosta odpověděl, dále že na obci
budou umístěny kontejnery, do kterých bude možné bioodpad vyvézt
⮚ Starosta dále přítomné seznámil se žádostí mateřské školy o pořízení nového pískoviště
a o výměnu osvětlení ve vnitřních prostorách školy
⮚ Starosta seznámil přítomné s návrhem řešení fotovoltaické elektrárny, ale současný
návrh je mimo finanční možnosti naší obce, požádal tedy firmu o úpravu tohoto návrhu
⮚ Starosta dále informoval přítomné o čítači průchodů a průjezdů, který byl umístěn na
cyklostezce u Lutotína. Zařízení nechal na cyklostezku nainstalovat Olomoucký kraj
⮚ Starosta pozval přítomné na tradiční setkání na Bílé hoře, které se bude konat 28. října
⮚ Nikdo další z přítomných se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 26)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:
1. Program zasedání
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Kateřinu Luňákovou
a Pavla Synka
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
3. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
4. Zřízení tříčlenného finančního výboru a pětičlenného kontrolního výboru
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
5. V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny neuvolněným
členům ZO s platností ode dne přijetí tohoto usnesení ve výši 35% maximální výše odměny dle
přílohy k nařízení vlády č.318/2017 Sb.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností INFOS ART, spol. s r.o. Valdenská
363/27, Olomouc, 779 00, IČ: 25849638 za částku 1.383,30 Kč.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
7. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1200600023 se Státním fondem životního prostředí
Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11, IČ:00020729
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
8. Výsledek výběrového řízení na akci „Obnova ekostability funkcí vodních toků a na vodu
vázaných ekosystémů v obci Bílovice Lutotín“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné
zakázky na stavební práce se společností TALPA-VHS, s.r.o. Holvekova 645/36 718 00 Ostrava
- Kunčičky IČ: 10726284 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a
souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „Obnova ekostability funkcí vodních toků
a na vodu vázaných ekosystémů v obci Bílovice Lutotín“ a to v souladu s projektovou
dokumentací za cenu 7.664.898,33 Kč bez DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
9. Uzavření smlouvy o dílo na zajištění funkce odborného zástupce pro provozování kanalizace se
společností Ekovýroba s.r.o. Husova 163, 798 58, Čechy pod Kosířem, IČ:28624734 za částku
15.000,-Kč + DPH ročně
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001040022873/003-SITL
pro umístění stavby „Lutotín, úprava přípojky NN, Lukele “ na pozemku parc. č. 553 v katastrálním
území Lutotín se společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO 280
85 400, za částku 2.000,-Kč bez DPH.
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Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
11. Přijetí dotace ve výši 71.967,-Kč na pořízení sekačky od Olomouckého kraje 06_06_Program na
podporu investičních akcí v oblasti sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a
tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022. Dále schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc,
IČ: 60609460.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
12. Rozpočtové opatření č.9/2022
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín volí:
1. Starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda, Bílovice č.p. 77, Kostelec na Hané, 798 41
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
2. Místostarostu obce pana Martina Smutného, Lutotín č.p. 77, Kostelec na Hané, 798 41
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
3. Předsedu finančního výboru pana Vladimíra Stančíka
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
4. Předsedu kontrolního výboru pana Petra Krupu
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
5. Členy finančního výboru: Bc. Miroslava Říčaře a pana Josefa Měchuru, Dis.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
6. Členy kontrolního výboru: paní Kateřinu Luňákovou pana Pavla Synka, Ing. Jiřího Měchuru a pana
Ivo Bartoška
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0
7. Zástupce obce v MAS Region Haná z.s. Svazku obcí Vodovod Pomoraví a Mikroregionu
Kostelecko Ing. Miroslava Hochvalda. Jako náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti
pověřuje zastupováním místostarostu Martina Smutného.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0

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

Složení slibu zastupitelů obce
Plnění usnesení č.4/2022
Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce 2022
Rozpočtové opatření č.8/2022

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smlouvy uvedené v článku I. bod č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, tohoto
usnesení
K bodu 27)

Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za podporu ve volbách, za aktivní účast na jednání
zastupitelstva obce, přednesené návrhy a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:45 hodin.
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Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Kateřina Luňáková……………………………
Pavel Synek. …………………………………

Martin Smutný
místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce
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