ZÁPIS č. 7/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 22. prosince 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35
Účast: občané dle prezenční listiny.

Ze zastupitelů obce:
Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Bc. Miroslav Říčař,
Vladimír Stančík, Jaroslav Babiánek, Jaroslav Navrátil
Nepřítomni: Jan Toman st. Jan Toman ml.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.6/2016
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017
7. Projednání rozpočtového opatření č. VII/2016
8. Schválení složení inventarizační komise a plánu inventur
9. Informace o provedeném „Dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2016“
10. Projednání a schválení výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu a poplatku za psy pro
rok 2017
11. Projednání záměru prodeje nemovitosti č.p. 51 v Lutotíně
12. Projednání žádosti občanů o prominutí poplatku za likvidaci kom. odpadu za rok 2016
13. Projednání návrhu stanov Mikroregionu Kostelecko
14. Projednání návrhu rozpočtu Vodovodu Pomoraví
15. Projednání smlouvy s pojišťovnou D.A.S.
16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání je přítomno 5 občanů obce) a uvedl, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od
14. prosince 2016, tedy více jak 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, tudíž zasedání může právoplatně jednat a
usnášet se.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a vyzval přítomné k doplnění programu.
Starosta navrhl doplnit program o:
● Projednání záměru na pronájem nebytových prostor kadeřnictví na Žudru v Bílovicích
● Projednání pojištění nového DA JSDH Bílovice
● Projednání žádosti o dotaci na MO na pomník u MŠ v Bílovicích
● Projednání žádosti o příspěvek na činnost pro klub stolního tenisu Bílovice
● Projednání žádosti o příspěvek na výuku žáků pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s.
Prostějov
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Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, program zasedání by tedy měl mít 23 bodů
●

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

K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele p. Martina Smutného
● Navrhl na ověřovatele zápisu p. Jaroslava Navrátila a p. 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.3: Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, byla uzavřena
● Usnesení č.4: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.:1030023626/001 se společností E.ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370
49, České Budějovice byla uzavřena
● Usnesení č.5: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.:1030027165/001 se společností E.ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370
49, České Budějovice byla uzavřena
● Usnesení č.6: Žádost o dotaci na MŠMT v rámci podpory sportu na projekt
rekonstrukce hřiště v Bílovicích byla podána a smlouva o dílo na zpracování žádosti
o dotaci na akci „Rekonstrukce hřiště v Bílovicích, pozemek p. č. 1164“ s Ing.
Davidem Plíštilem, Za stadionem 3842, Mělník byla uzavřena
● Usnesení č.7: Smlouva o partnerství s obcemi Lešany, Hluchov, Pěnčín,
Stařechovice a Zdětín za účelem realizace projektu „Zlepšení výkonu státní správy a
samosprávy malých obcí mikroregionu Kostelecko“ doposud nebyla uzavřena.
Nebyla doposud schválena všemi dalšími obcemi, které se projektu účastní
● Usnesení č.8: Dodatek k nájemní smlouvě s paní Monikou Dostálovou doposud
uzavřen nebyl
● Usnesení č.10: Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci z programu MMR –
Podpora obnovy venkova - demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, na
projekt „Demolice budovy č.p. 12 v Lutotíně“ s paní Milanou Štěpánkovou, Světlá 54,
Velké Opatovice byla uzavřena
● Usnesení č.13: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene při realizaci
vodohospodářského díla „Kanalizace Lutotín“ a smlouvy o souhlasu s umístěním a
realizací stavby s Městem Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 139, 798 41,
Kostelec na Hané nebyla uzavřena, čeká se na schválení zastupitelstvem města
Kostelce na Hané
●

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:
➢ Věnovali především vyúčtování projektů, na které jsou v letošním roce čerpány
dotace.
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➢ 7.prosince proběhlo Dílčí přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem
Olomouckého kraje.
➢ Probíhá rekonstrukce osvětlení. Realizační firma nyní provádí výkopové práce.
Výměna svítidel bude pokračovat až poleví mrazy.
➢ Byla podána žádost na MMR o dotaci na demolici č.p. 12 v Lutotíně a byla podána
žádost na MMR o dotaci na rekonstrukci místností klubovny a posilovny.
➢ Obec obdržela informaci, že naše žádost o dotaci na pořízení malotraktoru s prvky
lesní nástavby byla doporučena k financování. Dotace je 50% z celkové částky
500 000 Kč.
➢ Byl dobetonován strop na Žudru
➢ Do tisku byl připraven zpravodaj za rok 2016
●

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí

K bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s přípravou rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu je předběžně
sestavený. Prioritně jsou do něj zařazeny věci, na které bude možné v příštím roce žádat o
dotace. Příprava rozpočtu pak bude probíhat v měsíci lednu a únoru, aby byl schválen
nejpozději na zasedání v březnu 2017. Z tohoto důvodu je nutno, aby zastupitelstvo obce
schválilo rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu na rok 2017
● Starosta přednesl návrh o rozpočtovém provizoriu v roce 2017: Rozpočtové provizorium
obce do schválení rozpočtu obce na rok 2017 bude ve výdajích a financování měsíčně ve
výši maximálně 2/12 výdajů rozpočtu roku 2016. V příjmech budou součástí rozpočtového
provizoria veškeré příjmy přijaté v tomto období. Příjmy a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce na rok 2017 po jeho
schválení zastupitelstvem obce. Hospodaření obce Bílovice-Lutotín v prvních měsících roku
2017 do schválení rozpočtu na rok 2017 se bude řídit dle těchto pravidel rozpočtového
provizoria:
Obec hradí v době rozpočtového provizoria běžné nutné výdaje zabezpečující provoz obce,
ochranu majetku obce a provoz obecního úřadu, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní
nakládání rozpočtových prostředků.
Obec hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a náklady spojené s přípravou
podkladů pro rozpočet 2017, náklady spojené se zpracováním dokumentace při
odsouhlasení podání žádosti o dotaci zastupitelstvem obce.
Obec po dobu rozpočtového provizoria hradí zálohové faktury na odběr zemního plynu,
elektrické energie a vody.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření v rozpočtovém provizoriu v roce 2017 s
možností měsíčního čerpání dvou dvanáctin ročního rozpočtu r. 2016, a to až do doby
schválení rozpočtu na rok 2017.

●
●

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

K bodu 7)
Starosta informoval přítomné o návrhu rozpočtového opaření č.VII/2016.
Příjmy byly navýšeny o vyšší příjmy z daní, dále o dotaci na projekt zefektivnění státní
správy a o dar od SDH Bílovice.
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Výdaje byly poníženy o nerealizované výdaje, ale také například za doposud nedokončenou
projektovou dokumentaci na kanalizaci v Lutotíně. Výdaje se tedy přesunou do rozpočtu na
rok 2017.
Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 1.511.106,93 Kč
Na výdajové stránce se jedná o snížení výdajů o 1.393.263,00 Kč
Rozdíl mezi příjmy a vydáními je tedy
+ 2.904.369,93 Kč
●

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

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7
  – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. VII/2016 bylo schváleno

K bodu 8)
Starosta seznámil občany s plánem inventur za rok 2015. Inventarizace bude zahájena ke
dni 30.12.2015 a ukončena bude ke dni 31.1.2016. Starosta navrhuje, aby komise byla
složena ze členů kontrolního výboru a hospodářky obce a aby pracovala také jako komise
likvidační. Starosta se dále dotázal, zda má někdo z přítomných návrh na další členy
komise, nikdo další žádný návrh nepodal.
Starosta tedy navrhl, aby inventarizační a likvidační komise pracovala ve složení:
● Předseda: p. Petr Krupa
● Členové : p. Pavel Synek
Ing. Jiří Měchura
p. Stanislav Režný
pí. Eva Oščádalová
pí. Věra Reichstädterová
●

●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2016, složení inventarizační a likvidační
komise
O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 9)
Starosta informoval přítomné o dílčím přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo
7.12.2016
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo:
➢ Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
➢ 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 a 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
➢ Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
➢ Zřizování věcných břemen k majetku územního celku
➢ Účetnictví vedené účetním celkem
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Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o dílčím auditu na vědomí
K bodu 10)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o nákladech na svoz a likvidaci odpadů a o
příjmech za svoz odpadu v letošním roce.

Příjmy
Občané -´poplatek
Organizace – faktury za odpady
EKOKOM-příjem za tříděný odpad
Příjmy celkem
Výdaje
Svoz nebezpečných odpadů
Odvod odpadů A.S.A.
Svoz ostatních odpadů (tříděný, velkooběmný, bioodpad)
Výdaje celkem

164.650,-Kč
18.293,-Kč
54.008,50 Kč
236.451,-Kč
32.564,-Kč
134.085,-Kč
66.516,10Kč
233.165,10Kč

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kalkulaci na svoz a likvidaci komunálního
odpadu v obci za rok 2016. Na základě předložené kalkulace schvaluje výši místního
poplatku pro rok 2017 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 300,-Kč za osobu s trvalým pobytem
na území obce, nebo 300,-Kč za neobydlený objekt.
Dále schvaluje místní poplatek za psa ve výši 50,-Kč a 50,-Kč za každého dalšího psa

●
●

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

K bodu 11)
Starosta seznámil přítomné se záměrem prodeje domu č.p. 51 v Lutotíně manželům
Martinčíkovým, kteří dům dlouhodobě využívají. Na zasedání zastupitelstva č. 5/2016 byl
starosta pověřen zajištěním znaleckého posudku na cenu této nemovitosti a který je
zastupitelům předložen. Ve znaleckém posudku byly stanoveny dvě ceny. První na stav
nemovitosti ke dni 30.8.2011 (před zhodnocením provedeným současnými nájemci), druhý
na stav k dnešnímu dni (po zhodnocení nájemci). První cena činí 130.000,- Kč, druhá cena
350.000,-Kč. Z toho vyplývá, že nájemci svou činností zhodnotili obecní majetek o
220.000,Kč.
V případě zájmu současných nájemníků by se dalo hovořit o slevě z této částky z důvodu
zhodnocení nemovitosti jejich činností. Sleva na ceně by se dala vyčíslit jako výše
nájemního ponížené o výše uvedené zhodnocení (220.000,-Kč), ponížené o předpokládané
nájemné, které by bylo obvyklé za dobu nájemního vztahu.
To by se mohlo pohybovat ve výši: 64 měsíců (doba trvání nájmu) x 2.300,-Kč/měsíčně.
Tedy cena pro současné nájemníky se zohledněním provedeného zhodnocení by moha
činit: 350.000,-Kč - 147 .200,-Kč = 202.800.-Kč.
Starosta navrhl schválit zveřejnění záměru na prodej a řešení splátkovým prodejem, které
navrhují současní nájemci.
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Martin Smutný k tomu uvedl, že je proti prodeji této nemovitosti a pokud k němu dojde,
navrhuje v kupní smlouvě zřídit předkupní právo pro obec.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č.p. 51 v Lutotíně.
Dále pověřuje starostu obce kupní smlouvy na prodej této nemovitosti, která bude řešit
splátkový prodej této nemovitosti.

●
●

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

K bodu 12)
Starosta informoval o žádostech občanů o prominutí místních poplatků za svoz a likvidaci
komunálního odpadu. Jedná se o občany, kteří v naší obci dlouhodobě nepobývají.
Jednotlivé žádosti jsou přílohou tohoto zápisu.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádosti občanů o prominutí poplatků na rok 2016. Důvodem je
jejich trvalá nepřítomnost v obci.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7
 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 13)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s novým zněním stanov dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Kostelecko.
Nové stanovy řeší vymezení činnosti svazku, způsob volení orgánů a nemají pro naši obec
žádné finanční nároky.
Přítomní zastupitelé měli možnost si stanovy prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kostelecko.
Dále pověřuje starostu obce podpisem stanov.

●
●

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

K bodu 14)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazek
obcí. Rozpočet je vyvěšen na úřední desce.
Cena vody v roce 2017 bude 34,20/m3 a 207,-Kč pevná složka
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Vodovodu Pomoraví, sazek obcí dle předloženého
návrhu.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7
  – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
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K bodu 15)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o návrhu pojistné smlouvy na pojištění právní
ochrany od pojišťovny D.A.S. Roční pojistné činí 10.850,-Kč
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy za částku 10.850,-Kč s pojišťovnou
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00
Praha 4, IČO: 03450872,
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●
●

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

K bodu 16)
Starosta informoval přítomné o zájemkyni o pronájem prostor kadeřnictví na Žudru
v Bílovicích. Výše nájemného by měla být 1.000,-Kč/měsíčně + energie. Starosta k tomu
dodal, že je již zprovozněn vstup přes průjezd a prostor kadeřnictví je tedy přístupný
nezávisle na vnitřních prostorách Žudru.
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor
kadeřnictví na Žudru v Bílovicích.
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto záměru.
●
●

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

K bodu 17)
Starosta informoval přítomné o možnosti uzavření havarijního pojištění na nový hasičský
automobil JSDH Bílovice. Zastupitelé se na uzavření tohoto pojištění shodli. Pojišťovnu
vybere starosta s předsedou finančního výboru na základě cenových nabídek.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidla Mercedes
Sprinter.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●
●

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

K bodu 18)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o možnosti podat žádost o dotaci na obnovu
památníku obětem válek u Mateřské školy v Bílovicích. Žádost by se podala na Ministerstvo
obrany a musí být podána do 31. ledna 2017. Minimální částka dotace je 40.000,-Kč a podíl
dotace je 50%. Technickou zprávu na tuto obnovu zpracuje restaurátor pan Parobek.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany z programu
obnova válečných hrobů.
Dále pověřuje starostu obce podáním této žádosti
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●
●

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

K bodu 19)
Starosta informoval přítomné o žádosti klubu stolního tenisu Bílovice o příspěvek na činnost.
Dodal, že obec v současné době spolkům finančně na činnost nepřispívá, ale poskytuje
zdarma prostory na jejich činnost. Nicméně podpora volnočasových aktivit občanů je
smysluplná a navrhnul příspěvek poskytnout.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,-Kč na činnost klubu
stolního tenisu Bílovice

●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 20)
Starosta informoval přítomné o žádosti o příspěvek na částečnou úhradu nákladů, kterou
obec obdržela od Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s.
v Prostějově. Jedná se o jedinou školu pro děti a žáky s kombinovaným postižením
v regionu a naše obec na výuku žáků již několik let přispívá. Jedná se o příspěvek ve výši
7.000,-Kč na dva žáky a 4.200,-Kč na jednoho žáka. Celková výše příspěvku tedy bude
18.200,-Kč.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:

●

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ZŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu
nákladů ve výši 18.200,-Kč

●
●

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

K bodu 21)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
● Pan Jiří Navrátil se dotázal, z jakého důvodu byly vykáceny stromy v parku v Lutotíně.
Starosta odpověděl, že kácení proběhl především z důvodu žádosti občanů, jejichž
nemovitosti tyto stromy ohrožovaly a kolem stromů se bude kopat výkop pro uložení kabelu
pro VO a kořeny stromů by se tímto poškodily.
● Pan Jiří Navrátil se dále dotázal, zda má obec uzavřeno pojištění odpovědnosti. Starosta
odpověděl, že obec toto pojištění uzavřeno má.
● Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 22)
Usnesení:

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:
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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. Hospodaření v rozpočtovém provizoriu v roce 2017 s možností měsíčního čerpání dvou
dvanáctin ročního rozpočtu r. 2016, a to až do doby schválení rozpočtu na rok 2017.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č.VII/2016 dle návrhu starosty
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
5. Plán inventur za rok 2016, složení inventarizační a likvidační komise
 Pro
7/ proti 0/ zdržel se 0
6. Předloženou kalkulaci na svoz a likvidaci komunálního odpadu v obci za rok 2016. Na základě
předložené kalkulace schvaluje výši místního poplatku pro rok 2017 za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
výši 300,-Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce, nebo 300,-Kč za neobydlený objekt.
Dále schvaluje místní poplatek za psa ve výši 50,-Kč a 50,-Kč za každého dalšího psa
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
7. Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č.p. 51 v Lutotíně.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 1 (Martin Smutný)
8. Žádosti občanů o prominutí poplatků na rok 2016. Důvodem je jejich trvalá nepřítomnost v
obci.
7/ proti 0/ zdržel se 0
9. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kostelecko.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
10. Rozpočet Vodovodu Pomoraví, sazek obcí dle předloženého návrhu
Pro
7/ proti 0/ zdržel se 0
11. Uzavření pojistné smlouvy za částku 10.850,-Kč s pojišťovnou D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03450872.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
12. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor kadeřnictví na Žudru v Bílovicích.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
13. Uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidla Mercedes Sprinter.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
14. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany z programu obnova válečných hrobů.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
15. Poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,-Kč na činnost klubu stolního tenisu Bílovice.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
16. Poskytnutí příspěvku ZŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve výši 18.200,-Kč.
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.9, č.11, č.13, č.15
2. Starostu obce zveřejněním záměrů dle článku I. bod č.7, č.12
3. Starostu obce podáním žádosti o dotaci dle článku I. bod č.14
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III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1. Plnění usnesení č.6/2016.
2. Zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce
3. Výsledek dílčí kontroly hospodaření
K bodu 23)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy o popřál přítomným
vše nejlepší a pevné zdraví v roce 2017 a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:00

Přílohy:
● Rozpočtové opatření č. IV/2016
● Plán inventur za rok 2016
● Seznam žádostí občanů o prominutí místních poplatků za svoz a likvidaci komunálních
odpadů

Zapsal: Martin Smutný

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

Martin Smutný
místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 31.12.2016
Sňato dne: ………………………………
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Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

