ZÁPIS Č. 6/2018
z ústavujícího zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne l. listopadu 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79

Učast: občané dle prezenční listiny.
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Vladimir Stančík, Bc. Miroslav
Řičař, Eva Oščádalová, Pavel Synek, RNDr. Pavel Ptáček Ph.D., Josef Měchura, DiS
.
Program jednání:
1. Zahájeni
2. Složeni slibu nově zvolených zastupitelů obce
3. Schváleni programu
4. Určeni zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Rozhodnuti o uvolněni budoucího starosty obce pro výkon jeho funkce
6. Určeni způsobu volby starosty a místostarosty
7. Volba starosty obce
8. Volba místostarosty obce
9. Zřízeni finančního a kontrolnIho výboru, určeni počtu členů finančního a kontrolního výboru
10. volba předsedy finančního výboru
11. volba předsedy kontrolniho výboru
12. volba členů finančního výboru
13. volba členů kontrolního výboru
14. Schváleni zástupce obce v orgánech: a) Sdruženi obci Vodovodu Pomoraví
b) Sdruženi obci Regionu Haná
15. Schváleni měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 a 73 zákona č. 128/2000 Sb)
16. Kontrola plněni usneseni ze zasedání ZO Č.5/2018
17. Projednáni nabídek ke zveřejněnému záměru pronájmu NP č.p. 79 v Lutotíně
18. Diskuse
19. Usnesení
20. Závěr
K bodu l)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil dosavadní starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00
hodin, přivítal přítomné občany (na zasedání je kromě zastupitelů přítomno cca 15 občanů) a
uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na
úřední desce od 23. října 2018, tedy vÍce než 7 dni před jednáním zastupitelstva obce a je na něm
přítomno všech 9 zvolených 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 složeni
slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnuti složit slib nebo
složeni slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, v platném znění). Složeni slibu proběh|o 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 složeni slibu pronesením slova ,,slibuji" a
podpisem na připraveném archu. žádný zvolený zastupitel neodmítl složit slib, ani nesložil slib
s výhradou.

K bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s programem jednání
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·

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplněni programu.
Nikdo z další se k doplněni programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednáni celkem
20 bodů

·
·

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

K bodu 4)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného
· Dále navrhl na ověřovatele zápisu Be. Miroslava Řičaře a pana Josefa Měchuru, Dis
·
·

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

K bodu 5)
Starosta obce 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 uvolněn.

·
·

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

K bodu 6)
Starosta v tomto bodě konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasováni 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. Dále pak vyzval členy zastupitelstva k
přednesen' návrhů na změnu způsobu hlasován'. Žádné návrhy nebyly podány.
·

Zastupitelstvo obce vzalo veřejnou volbu starosty a místostarosty na vědomí

K bodu 7)
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podáváni návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva
Be. Miroslav Řičař, 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 skutečnosti navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce voli do funkce starosty Ing. Miroslava Hochvalda

·

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

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

·
·

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

K bodu 9)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s povinnosti 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 hlasovánIm byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko Žádné stanov'sko sděleno nebylo.
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízeni tříčlenného finančního výboru a pětičlenného kontrolního
výboru

·
·

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

K bodu 10)
V
tomto bodě
vyzval starosta
řitomné
členy zastupitelstva
k podáváni
návrhů
funkcipředsedy
předsedy
finančního
výboru. Élen
zastupitelstva
Josef Měchura
navrhl zvolit
dona
funkce
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 usneseni:
Zastupitelstvo obce voli předsedou finančního výboru obce pana Vladimíra Stančíka

·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: 1 (Vladimir Stančík)

·

Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 11)
V tomto bodě vyzval starosta Rřitomné členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
předsedy kontrolního výboru. CIen 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 ' přítomným občanům sdělit své stanovisko Žádné stanovisko
sděleno nebylo
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce voli předsedou finančního výboru obce pana Petra Krupu

·

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: 1 (Petr Krupa)

·

Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

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

Stránka I 3

ZÁPIS Č. 6/2018
z ústavujícího zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne l. listopadu 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79

·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce voli členy finančního výboru Be. Miroslava Řičaře a pana
Josefa Měchuru, Dis.

·

O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O

·

Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 13)
V tomto bodě starosta vyzval členy zastupitelstva k podáváni návrhů na členy kontrolního
výboru. Předseda kontro|ního výboru Petr Krupa navrhl zvolit členy kontrolního výboru pana
Pavla Synka, Evu Oščádalovou, Ing. Jiřího Měchuru a Ivo Bartoška
·

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Pavla Synka, Evu Oščádalovou, Ing. Jiřího
Měchuru a Ivo Bartoška

·
·

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

K bodu 14)
V tomto bodě informoval starosta přítomné o členství naší obce v MAS Region Haná, z.s. a
Svazku obci Vodovod Pomoraví, kam musí obec zvolit své zástupce.
·
0

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda pro zastupováni obce v
MAS Region Haná z.s. Jako náhradníka pro zastupováni v případě nepřítomnosti pověřuje
zastupováním místostarostu pana Martina Smutného.

·
·

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

·
·

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda pro zastupováni obce ve
svazku obcí Vodovod Pomoraví. Jako náhradníka pro zastupováni v případě nepřítomnosti
pověřuje zastupováním místostarostu pana Martina Smutného.

·
·

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

K bodu 15)
V tomto bodě informoval starosta přítomné o odměnách, které členové zastupitelstva za výkon
svých funkci pobírají. Starosta, jako uvolněný člen zastupitelstva obce má odměnu pevně
stanovenou v příloze nařízeni vlády Č.318/2017 Sb. Neuvolněným členům zastup itelstva náleží
odměna ve výši, kterou schváli zastupitelstvo obce, nařízením vlády je stanovena maximálni
výše této odměny. Starosta uvedl, že v naší obci je tradičně tato odměna v dolní polovině
maximálni částky a po dohodě s ostatními zastupiteli navrhuje výši odměn 35% její maximálni
výše, tak jak jsou stanoveny přilohou nařízení vlády Č.318/2017 Sb.. Odměny jsou v hrubé výši,
tj. před zdaněním a odvody ZP.
·

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:
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Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle funkce, s platnosti ode dne přijeti
tohoto usneseni (tedy od 1.11.2018) ve výši 35% maximálni výše odměny dle přílohy k nařízeni
vlády Č.318/2017 Sb. (odměna místostarosty 7.750,- KČ, odměna předsedů výboru 860,- kč,
odměny ostatních neuvolněných členů zastupitelstva 430,- KČ)

·

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O

·

Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 16)
V tomto Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání
zastupitelstva obce.
· Usneseni Č.3: Smlouva nebyla podepsána, byla z důvodu nízké smluvní částky
nahrazena objednávkou
· Usneseni Č.7: smlouva o dílo Č.26/2018 na přípravu podkladů nezbytných pro podáni
žádosti o dotaci na projekt ,,Bezpečnost dopravy v obci Bilovice-Lutotin, ll. etapa" se
společnosti BM asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, Olomouc, lČ: 26796350 za částku
43.560,-KČ včetně DPH nebyla uzavřena, pravděpodobně se nám nepodaří získat
územní souhlas pro tuto stavbu do terminu podáni žádosti o dotaci
· Usneseni č. 8: smlouva o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene č.: PV1040013373/098 pro umístěni stavby ,,Bílovice, kabel NN" na pozemcích parc.č. 262,
1230, 260/1, 69/1, 249, 84, 87, 887/2, 261, 204, 263, 894/1, 190/1, 259/1, 1055, 264,
1039, 1043, 1, 79, 889, 131, 265, 1146, 1091, 1092, 14,, v katastrálním území Bílovice se
společnosti E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO:
28085400, za částku 120.000,-KČ. byla ze strany obce podepsána, čeká se na podpis
druhé smluvní strany
· Usneseni Č.9: smlouva o zřízeni věcného břemene č.: PV-014330050126/001 pro
urMstění stavby ,,Lutotín, DS nn, Faltýnková" na pozemcích parc.č. 169/1, 171/1,
259/1, v katastrálním území Lutotín se společnosti E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 8.100,-KČ byla uzavřena
·

·

Usnesení č. 10: pachtovní smlouva s manžely
,
na pacht pozemku parc.č. 246/2 - zahrada, o
výměře 1356m' v k.ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV Č.1, vedeno u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, KP prostějov za částku 800,-KČ (slovy osm set korun) ročně
dosud nebyla uzavřena
Usneseni č. 1 l: účastnická smlouvy se společností T-Mobile Czech Republic, a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4 IČ:64949681 byla uzavřena

·

Usneseni č. 14: smlouva o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, lČ: 60609460 byla uzavřena

·
·

Usnesení č. 15: darovací smlouva na umělecké dílo - zvoničku s Ing. arch. Janem
Jakubem Tesařem Ph.D. Na Rozdílu 719/26, 160 00, Praha a Prof. Ing. arch. Jánem
Stempelem, Chomutovská 1037/7, 161 00, Praha. byla uzavřena
Starosta v tomto bodě ještě informoval přítomné o schůzce vedení mateřské školy s rodiči
žáků, která proběhla v návaznosti na stížnost rodičů projednávanou na minulém zasedání
zastupitelstva obce. Na schůzce pani ředitelka MŠ vyšla rodičům ve většině bodů vstříc a
starosta tímto požaduje stížnost za uzavřenou

·

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plněni usnesení Č.5/2018 na vědomi

K bodu 17)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s nabídkou Spolku Klub přátel Lihoměrky, kterou
podal na základě zveřejněného záměru na pronájem prostor pohostinství v budově č.p. 79 v
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Lutotíně. Nabízejí nájemné ve výši 1.200,-KČ za měsíc. Starosta se dotázal přítomných, zda má
někdo z přítomných zájem si tyto prostory pronajmout, nikdo se nepřihlásil.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v budově č.p. 79 v Lutotíně se Spolkem Klub přátel Lihoměrky, Lutotín č.p.79, 798 41, Kostelec
na Hané, l.C.: 07262167, za částku 1.200,-KČ (jeden tisíc dvě stě korun) měsíčně.
PřÍtomni zastupitelé měli možnost si návrh nájemní smlouvy prostudovat

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 18)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
" Starosta informoval přítomné o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který
proběhne 17. listopadu. Přesný čas svozu bude ještě upřesněn
Pani
se dotázala, zda bude ještě v letošním roce svážen bioodpad. Starosta
odpověděl, že na konci listopadu pravidelný svoz proběhne, dále jsou na obci umístěny
kontejnery, do kterých je možné bioodpad vyvézt
>- Pan
se dotázal, kdy budou sváženy plasty a papír s nádob, které byly pro
tento účel vydávány občanům. Starosta odpověděl, že doposud nebyl dodán kontejner
pro tento svoz, předpokládá, že to bude do konce listopadu.
" Starosta ještě seznámil přítomné se žádosti o finanční příspěvek hospice na sv. Kopečku
u Olomouce, starosta navrhl držet se dřive přijatého usnesení a přispívat na tyto účely
žadatelům z blízkého okolí
Nikdo další z přítomných se do diskuse nepřihlásil.

K bodu 19)

Usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

l.Zastupitelstvo obce BÍlovice-Lutotín schvaluje:

Program zasedání
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Řičaře
a Josefa Měchuru, Dis.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
Podle ustanoveni § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva obce byli
uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
Zřízení tříčlenného finančního výboru a pětičlenného kontrolního výboru
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny neuvolněným
členům ZO s platnosti ode dne přijeti tohoto usneseni ve výši 35% maximálni výše odměny dle
přílohy k nařízeni vlády Č.318/2017 Sb.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
Uzavřeni nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 79 v Lutotíně se
Spolkem Klub přátel Lihoměrky, Lutotín č.p.79, 798 41, Kostelec na Hané, l.Č.: 07262167, za
částku 1.200,-KČ (jeden tisíc dvě stě korun) měsíčně.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
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ZÁPIS Č. 6/2018
z ustavujícího
zastupitelstva
obce Bílovice
- Lutotín
konaného
dne l. listopadu
2018 od zasedání
18:00 hodin
v zasedací místnosti
Obecního
domu
v Lutotíně č.p. 79

ll.Zastupitelstvo obce BÍlovice-Lutotin voli:
1. Starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda, Bílovice č.p. 77, Kostelec na Hané, 798 41
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
2. Místostarostu obce pana Martina smutného, Lutotín č.p. 77, Kostelec na Hané, 798 41
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
3. Předsedu finančního výboru pana Vladimíra Stančíka
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 1 (zdržel se Vladimir Stančík)
4. Předsedu kontrolního výboru pana Petra Krupu
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 1 (zdržel se Petr Krupa)
5. Členy finančního výboru: Be. Miroslava Řičaře a pana Josefa Měchuru, Dis.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
6. Členy kontrolního výboru: pani Evu Oščádalovou, pana Pavla Synka, Ing. Jiřího Měchuru a pana
Ivo Bartoška
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

Ill. Zastupitelstvo obce BÍlovice-Lutotin bere na vědomi:
1. veřejný způsob volby starosty a místostarosty obce.
2. Plnění usneseni Č.5/2018

lV. Zastupitelstvo obce BÍIovice-Lutotjn pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smlouvy uvedené v Článku l. bod Č.6 tohoto usneseni

K bodu 20)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 18:35 hodin.
Zapsal: Martin Smutný
Ověřili: Bc. Miroslav Řičař
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Martin Smutný
místosta rosta obce
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okres prostějov
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In . Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 11.11.2018
Sňato dne'
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