ZÁPIS č. 6/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 7. září 2017 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,
Jaroslav Babiánek, Vladimír Stančík
Nepřítomni: Jan Toman st. Jan Toman ml. Jaroslav Navrátil
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.5/2017
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN
7. Projednání výsledku VŘ na Opravu polní cesty C1 vč. smlouvy se zhotovitelem
8. Informace o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Nakládání s odpady v obci
Bílovice – Lutotín“
9. Posouzení nabídek na příslušenství k traktoru
10. Seznámení z rozpočtovým opatřením č. 4/2017 a projednání rozpočtového opatření č.
5/2017
11. Projednání smlouvy o nákupu energií na komoditní burze
12. Projednání žádosti o napojení na plynovod a smlouvy o právu provést stavbu
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomni tři občané) a uvedl,
že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na
úřední desce od 30. srpna 2017, tedy 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm
přítomno 6 členů, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, zasedání
tedy může právoplatně jednat a usnášet se.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhl program rozšířit o další body, které by
zastupitelstvo obce mělo projednat:
➢ Projednání návrhu darovací smlouvy se společností Rols, s.r.o.
➢ Projednání návrhu vzorové smlouvy o právu provést stavbu na umístění
kanalizačních šachet v Bílovicích
➢ Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí s Lesy ČR, s.p.
➢ Projednání návrhu dohody o poskytnutí dotace od SZIF na pořízení lesní techniky
➢ Projednání záměru na zvýšení nájemného z pozemků se společností Rols, s.r.o.
➢ Projednání záměru na změnu nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 300/1 v KÚ
Bílovice
➢ Projednání žádosti MŠ Bílovice o zvýšení rozpočtu MŠ
➢ Projednání záměru na prodej části pozemku parc. č. 246/1 v KÚ Bílovice
●

Poté vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu.
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●

Nikdo další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 23
bodů.

●

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
● Návrh programu byl přijat.
K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného.
● Navrhl na ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka a pana Vladimíra Stančíka
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

K bodu 4)
●
●
●
●
●

●

Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č.3: Smlouva o poskytnutí finančního daru z prostředků obce ve výši
50.000,-Kč pro rodinu z domu č.p.78 v Lutotíně byla uzavřena
Usnesení č.4: Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje doposud nebyl uzavřen, čeká se na
podpis Ol. kraje
Usnesení č.6: Smlouva o dílo se společností GERLICH ODRY s.r.o. Ke Koupališti
370/15, 742 35, Odry, IČ: 258 39 209, DIČ: CZ25839209 za částku 295.192,-Kč
včetně DPH byla uzavřena
Usnesení č. 7: Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330042866/001
pro umístění stavby „Bílovice, přípojka NN, Měchura“ na pozemcích parc.č.1076 a
č.1230 v katastrálním území Bílovice se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 1.000,-Kč
byla uzavřena
Usnesení č. 8: Dokumentace k dotaci na opravu pomníku obětem světových válek
v Bílovicích od Ministerstva obrany ČR ve výši 136.000,-Kč byla odeslána

● 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:
➢ Probíhá oprava starého obecního úřadu v Lutotíně
➢ Pracovníci provádí sekání zeleně
➢ Obec se podílela na „Rozloučení s prázdninami“ a na „Hodových slavnostech“,
které se letos velmi vydařily. Počet návštěvníků byl s ohledem na počasí velmi
vysoký a letošní hodové slavnosti byly velmi úspěšné. Mimo skvělou organizaci
SDH Bílovice byly návštěvníky areálu pozitivně hodnoceny stavební úpravy, tj.
oplocení, brány i budovaná pergola.
➢ Pozornost budila i dřevěná mechanická socha, kterou vytváří Jan Kaprál na
zakázku obce a která by se měla stát doplňkem mlýnského náhonu. Martin
Smutný se dotázal, kdo platí výrobu sochy. Starosta odpověděl, že sochu bude
platit obec a částka za její výrobu činí 25.000,-Kč
➢ Od pondělí 18.9. 2017 bude zahájeno podřezávání a částečná rekonstrukce
budovy obecního úřadu v Bílovicích a po tuto dobu bude kancelář OÚ Bílovice
uzavřena
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➢ Probíhá úprava terénu na altánky, které by měli být dodány během září
➢ Probíhá sečení terénu, které komplikuje stav křovinořezu z roku 2012, v příštím
roce bude nutné zakoupit nový, oprava v srpnu stála 1995,-Kč a další bude
zahrnovat výměnu nožové hlavy, která se již nevyplatí, a dále neúspěšná
reklamace nové rotační sekačky, kde motor bere olej a stroj špatně startuje.
➢ Sečení proběhlo i v areálu MŠ a zahrada je připravena na školní rok
➢ Stále probíhají jednání se zástupci f. EON o přeložce NN u č.ú. 12 v Lutotíně,
sloup by měl být přesunut 11.října.
➢ Proběhlo převzetí elektortříkolky a malotraktoru. Oba stroje jsou přihlášeny do
evidence vozidel.
➢ Byla podána žádost na stavební úřad na umístění stavby kanalizace Bílovice
➢ Byla podána žádost o odstranění stavby č.p. 25 v Bílovicích
➢ V minulém týdnu byla řešena havárie na kabelu VO v Bílovicích a bylo provedeno
přemostění proraženého kabelu a následně bude následovat pokus o opravu
kabelu uloženého v souběhu s komunikací. Ze situace vyplývá nutnost zabývat se
do budoucna náhradou hliníkových kabelů poškozených budováním vodovodu a
plynovodu v 90tých letech a to mimo jiné v návaznosti na opravu kabelu u
obchodu.
➢ Proběhlo propojení kabelu místního rozhlasu v Lutotíně, kde jsme využili protlaku
pod komunikací a bylo provedeno napojení nové ústředny na stávající rozvod
podzemním vedením
➢ Proběhla sbírka na pomoc majitelům č.p. 78 v Luotíně poškozeného požárem dne
5.8.2017. Na sbírkovém účtu je přes 200.000,- Kč a v pokladničkách přes
100.000,-Kč
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
K bodu 6)
Tento bod - Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN Měchura byl
projednán na minulém zasedání zastupitelstva obce a schválen bodem č.7 v usnesení
K bodu 7)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o výběrovém řízení na akci Oprava hlavní
polní cesty C1 v KÚ Bílovice, které proběhlo dne 7. září 2017 na obecním úřadě
v Lutotíně za účasti tříčlenné hodnotící komise. Na účast ve výběrovém řízení byli
osloveni čtyři dodavatelé. Cenovou nabídku předložily tyto společnosti.
➢ EKO Agrostav a.s. s částkou 4.436.651,-Kč
➢ STRABAG a.s. s částkou 4.047.855,-Kč
➢ PORR a.s. s částkou 4.313.893,-Kč
➢ SKANSKA a.s. s částkou 4.129.842,-Kč
Nejlevnější nabídku tedy předložila společnost STRABAG a.s.
Se společností STRABAG a.s. by tedy měla být uzavřena smlouva o dílo na opravu této
cesty. Na opravu této cesty má naše obec schváleno spolufinancování od Ministerstva
zemědělství ve výši 70%, což činí 2.783.041,-Kč.
Mezi přítomnými zastupiteli a občany se rozběhla debata, zda je v současné době do této
akce vhodné investovat 1.200.000,-Kč z obecních prostředků v již tak napjatém letošním
rozpočtu a před stavbou kanalizace. Starosta k tomu uvedl, že po opravě se prodlouží
životnost této cesty o 30 roků a připadá mu smysluplné cestu opravit, protože jakmile se
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začne se stavbou kanalizace a s následnými opravami cest a chodníků v intravilánu obce,
nebudou v příštích deseti letech na tuto opravu zbývat prostředky.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Oprava hlavní polní
cesty C1 v KÚ Bílovice“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na
realizaci veřejné zakázky na stavební práce, zadané postupem mimo režim zákona č.
134/2016 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 hlavní polní
cesty C1 v KÚ Bílovice“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 4.047.855,-Kč
včetně DPH. Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu o dílo prostudovat.

●
●

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

K bodu 8)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o projektu „Nakládání s odpady v obci
Bílovice – Lutotín“, na jehož realizaci nám byla schválena dotace od SFŽP ve výši
790.534,-Kč, spoluúčast obce činí 139.506,-Kč. Cílem projektu je vybudování systému
separace a sběru odpadů na území Olomouckého kraje. V rámci projektu budou pořízeny
nádoby na třídění plastů a papírů do jednotlivých domácností, dále kontejnery na kovový
odpad a tetrapacky a SW pro evidenci svážených odpadů. Projekt bude pravděpodobně
realizován až v příštím roce.
● Zastupitelstvo obce vzalo přijetí dotace na projekt „Nakládání s odpady v
obci Bílovice – Lutotín“ na vědomí
K bodu 9)
V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na
příslušenství k malotraktoru. Jedná se o mulčovací rameno a čelní nakladač. Byli
osloveni tři dodavatelé, kteří předložili nabídku:
➢ NOBUR s.r.o. Praha 10 - 286 890,- Kč
➢ Šálek s.r.o. Prostějov - 282 898,- Kč
➢ TLAMKA s.r.o. Boskovice - 278 890,- Kč
Nejlevnější nabídku předložila společnost TLAMKA s.r.o. Boskovice.
Martin Smutný se starosty dotázal, kdo tuto techniku bude obsluhovat a navrhl přijmout
zaměstnance, který bude techniku obsluhovat a také se o ni starat (jedná se o vozidlo
Multicar, štěpkovač, lesní malotraktor, mulčovač, nakladač, kartáč a sypač k multikáře,
elektrotříkolku, sekačku). Starosta k tomu uvedl, že se snaží zajistit pracovníka na
dohodu o provedení práce, protože tento způsob není pro obec finančně náročný, jako
zaměstnanecký poměr, ale doposud se mu nepodařilo takového pracovníka zajistit. Mezi
zastupiteli se rozběhla na toto téma debata, z níž vyplynulo, že by bylo vhodné dalšího
zaměstnance přijmout.
Starosta dále navrhl uzavřít pojistnou smlouvu na tento nový malotraktor, přítomní
zastupitelé s návrhem souhlasili.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele příslušenství k malotraktoru, společnost
TLAMKA s.r.o. Na Chmelnici 2409/52, Boskovice, 680 01, IČ:02413752 za částku
278 890,- Kč včetně DPH a uzavření pojistné smlouvy na pojištění malotraktoru
●
●

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

K bodu 10)
● Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.IV/2017, které provedl v rámci
svojí pravomoci. Toto opatření je +/- 0 a jedná se o profinancování části dotace v
projektu zefektivnění místní správy malých obcí Mikroregionu Kostelecko
● Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č.IV/2017 na vědomí
Starosta dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.V/2017. zastupitelé
navrhli rozpočtové opatření upravit – snížit navrhované výdaje o částky, které
v jednotlivých kapitolách již byly schváleny v rozpočtu na rok 2017.
➢ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 4.157.125,-Kč.
➢ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 5.386.631,-Kč.
➢ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy -1.229.506,-Kč
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.V/2017

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. V/2017 bylo schváleno

K bodu 11)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se návrhem smlouvy o spolupráci s obcí
Blatnička. Jedná se o smlouvu, která nahradí smlouvu s OSIN, která pro naši obec, stejně
jako pro spoustu dalších obcí, zajišťovala nákup elektrické energie a zemního plynu na
komoditní burze.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Obcí Blatnička,
IČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71 Blatnička
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

●
●

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

K bodu 12)
Starosta obce v tomto bodě informoval přítomné o žádosti Bc. Markéty Lapšanské o
souhlas s připojením k plynovodu a o návrhu smlouvy o právu provést stavbu
(plynovodní přípojku, která se nachází na pozemku parc. č.889, v k.ú. Bílovice ve
vlastnictví naší obce)
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Plynovodní
přípojka pro RD na parcele číslo 159/1 v k.ú. Bílovice“ s Bc. Markétou Lapšanskou,
Bílovice č.p. 113, 798 41, Kostelec na Hané a to bezúplatně.
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Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.
●
●

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

K bodu 13)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o finančním daru od společnosti Rols Lešany,
s.r.o. který by měl sloužit na údržbu obecních komunikací a polních cest, které Rols
využívá při zemědělské činnosti. Výše daru je 100.000,-Kč.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100.000,-Kč od společnosti
ROLS Lešany, spol. s r.o. Lešany 173 798 42 Lešany IČ: 49969552 a uzavření darovací
smlouvy na tento finanční dar.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.
●
●

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

K bodu 14)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o návrhu vzorové smlouvy o právu provést
stavbu na umístění přečerpávacích šachet při stavbě kanalizace. Tyto šachty budou
umístěny na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví obce.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření vzorových smluv o právu provést stavbu při
realizaci stavby „Kanalizace Bílovice“ s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
Dále pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.
●
●

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

K bodu 15)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na protlak kanalizace pod tokem
říčky Romže, který je ve vlastnictví Lesů ČR. Částka, kterou bude muset naše obec
uhradit za toto věcné břemeno je 10.000,-Kč.

●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě č. 957/109/2017 s Lesy České republiky, s. p.,
Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451
za částku 10.000,-Kč
O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 16)
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Starosta v tomto bodě informoval přítomné o dohodě o poskytnutí dotace od SZIF
v programu rozvoje venkova ČR na pořízení lesního malotraktoru.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace ve výši 249.550,-Kč
se Státním zemědělským intervenčním fondem, ve Smečkách 801/33, 110 00,
IČ:48133981.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této dohody.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.
●
●

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

K bodu 17)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o záměru zvýšit pachtovné za užívání
pozemků, které jsou ve vlastnictví naší obce.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr změnit dodatek nájemních smluv na pronájem
pozemků ze dne 29.8.2012 se společností ROLS Lešany, s.r.o.
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním záměrů.
●
●

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

K bodu 18)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu
pozemku parc. č. 300/1 v KÚ Bílovice. Původní nájemní smlouva je z roku 1989.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu na pronájem pozemku
parc.č.300/1 v KÚ Bílovice ze dne 27.1.1989
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním záměru.
●
●

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

K bodu 19)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné o žádosti ředitelky MŠ o navýšení rozpočtu.
Obec jako zřizovatel by měla přispívat 8.500,-Kč na žáka ročně. Zastupitelé po diskusi
na toto téma s navýšením rozpočtu souhlasí.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Bílovice 2017 o 24.000,-Kč.
●
●

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

K bodu 20)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o jednání se zájemci o koupi pozemku parc.
č. 246/1 v KÚ Bílovice (Pírkova zahrada). Obec má na cenu pozemku zpracován
znalecký posudek, částka za celý pozemek činí přibližně 650.000,-Kč. Starosta navrhuje
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pozemek rozdělit na dvě parcely a zájemcům nabídnout jednu polovinu, která je svou
rozlohou pro stavbu rodinného domu dostačující.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej poloviny pozemku parc. č.
246/1 v KÚ Bílovice
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním záměru.
●
●

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

K bodu 21)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
➢ Paní Milada Kalvodová upozornila, že zastupitelům je při jednání špatně rozumět,
že v minulosti byli zvyklí na srozumitelnější vyjadřování předsedajícího i ostatních
zastupitelů
➢ Paní Marie Machálková se dotázala, zda se přečerpávací šachty budou stavět i
v Lutotíně. Starosta odpověděl, že v Lutotíně se s šachtami počítá v projektu
minimálně, splašková voda bude odtékat samospádem.
➢ Paní Markéta Lapšanská se dotázala, zda bude v Bílovicích kontejner na
plechovky. Starosta odpověděl, že v projektu na nakládání s odpady se počítá
s novými kontejnery na drobný kovový odpad a na nápojové kartony.
➢ Martin Smutný navrhl zrušit záhon růží před obecním domem v Lutotíně a
nahradit jej chodníkem. Dále navrhl zamyslet se nad možností vybudovat při
stavbě kanalizace z Lutotína do Kostelce na Hané cyklostezku okolo železniční
tratě. Starosta k tomu uvedl, že při úpravě prostoru po demolici domu č.p. 24 by
se mohl vydláždit i chodník u obecního domu a cesta okolo trati by se mohla po
zakopání kanalizace vysypat asfaltovým recyklátem.
➢ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 22)

Usnesení:
I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:
1. Program zasedání
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka
a Vladimíra Stančíka
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
3. Výsledek výběrového řízení na akci „Oprava hlavní polní cesty C1 v KÚ Bílovice“ a
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na realizaci veřejné zakázky na
stavební práce, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 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 hlavní polní cesty C1 v KÚ
Bílovice“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 4.047.855,-Kč včetně DPH
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
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4. Výběr dodavatele příslušenství k malotraktoru, společnost TLAMKA s.r.o. Na Chmelnici
2409/52, Boskovice, 680 01, IČ:02413752 za částku 278.890,- Kč včetně DPH a uzavření
pojistné smlouvy na pojištění malotraktoru
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
5. Rozpočtové opatření č.V/2017
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
6. Uzavření smlouvy o spolupráci s Obcí Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71
Blatnička
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
7. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Plynovodní přípojka pro RD na parcele číslo
159/1 v k.ú. Bílovice“ s Bc. Markétou Lapšanskou, Bílovice č.p. 113, 798 41, Kostelec na
Hané a to bezúplatně
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
8. Přijetí finančního daru ve výši 100.000,-Kč od společnosti ROLS Lešany, spol. s r.o.
Lešany 173 798 42 Lešany IČ: 49969552 a uzavření darovací smlouvy na tento finanční
dar
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
9. Uzavření vzorových smluv o právu provést stavbu při realizaci stavby „Kanalizace Bílovice“
s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě č. 957/109/2017 s Lesy České republiky, s. p., Nový Hradec Králové, Přemyslova
1106/19, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 za částku 10.000,-Kč
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
11. Uzavření dohody o poskytnutí dotace ve výši 249.550,-Kč se Státním zemědělským
intervenčním fondem, ve Smečkách 801/33, 110 00, IČ:48133981
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
12. Záměr změnit dodatek nájemních smluv na pronájem pozemků ze dne 29.8.2012 se
společností ROLS Lešany, s.r.o.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
13. Záměr změnit nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc.č.300/1 v KÚ Bílovice ze dne
27.1.1989
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
14. Navýšení rozpočtu MŠ Bílovice 2017 o 24.000,-Kč.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
15. Zveřejnění záměru na prodej poloviny pozemku parc. č. 246/1 v KÚ Bílovice
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0

II.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10,
č.11
2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.12, č.13, č.15,

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1. Plnění usnesení č.5/2017.
2. Zprávu o činnosti.
3. Přijetí dotace na projekt „Nakládání s odpady v obci Bílovice – Lutotín“
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K bodu 23)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil
zasedání
zastupitelstva obce v 19:45 hodin.

Zapsal: Martin Smutný
Ověřili: Jaroslav Babiánek……………………………
Vladimír Stančík

…………………………………

Martin Smutný
místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 17.9.2017
Sňato dne: ………………………………
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