ZÁPIS č
. 8/2015
ze zasedání zastupitelstva obce BíloviceLutotín konaného
dne 10. listopadu 2015 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, Jan Toman ml. Petr Krupa,
Bc. Miroslav Říčař, Vladimír Stančík, Jaroslav Babiánek
Nepřítomni: Jan Toman st. David Toman
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.7/2015
Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
Projednání smlouvy č.15246774 o poskytnutí podpory ze SFŽP a projednání rozhodnutí o
poskytnutí dotace ze SFŽP na projekt „Svážíme bioodpad z obce BíloviceLutotín“
7. Projednání smlouvy o koupi nemovitosti č.p. 12 v Lutotíně
8. Projednání žádostí ZŠ Jistota o.p.s. o příspěvek na částečnou úhradu nákladů
9. Schválení pořízení změny č.1. územního plánu BíloviceLutotín, schválení zastupitele pro
spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu, projednání návrhu sml. na zpracování
změny ÚP
10. Projednání smlouvy na rekonstrukci hřišť
11. Projednání rozpočtového opatření č.7/2015
12. Informace o výdeji kompostérů a biopopelnic
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
K bodu 1)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání je přítomno cca 30 občanů obce) a uvedl, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od
2.11.2015, 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 bod č.13 – projednání smlouvy o dílo na pořízení projektové
dokumentace k územnímu řízení na část cyklostezky 
„ROMŽE
“, která má vést v katastru naší
obce.
Nikdo další se k doplnění programu nepřihlásil, program zasedání by tedy měl mít 16 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, na ověřovatele zápisu p. Petra Krupu a
Bc. Miroslava Říčaře
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●

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

K bodu 4)
Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání
zastupitelstva obce.
● Usnesení č.4: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 1.Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00 IČ:
04084063, DIČ: CZ04084063 byla uzavřena
● Usnesení č.5: Smlouva o koupi budovy č.p.12 v Lutotíně na pozemku p. č. 121 vč.
pozemku p. č. 121, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního
pracoviště Prostějov, BíloviceLutotín, k.ú. Lutotín na listu vlastnictví č. 23 od
vlastníků nemovitosti paní Milady Kalvodové a paní Miroslavy Machálkové za
nabízenou cenu 190.000,Kč bude samostatným bodem dnešního zasedání
zastupitelstva obce
● Usnesení č.6: Smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů a nádob na bioodpad mezi
Obcí BíloviceLutotín a jednotlivými občany jsou nachystány
● Usnesení č.7: pachtovní smlouva na část pozemku parcelní číslo 205, KÚ Bílovice s
panem Eduardem Skácelem, Bílovice 120 byla uzavřena
● Usnesení č.8: záměr na směnu části pozemku p.č. 69/1 v KÚ Bílovice za pozemek
p.č. 308/19 v KÚ Bílovice s panem PaedDr. Bedřichem Pazderou doposud nebyl
zveřejněn. Bude zveřejněn po geodetickém zaměření a vypracování nového
geometrického plánu. Momentálně probíhá jeho vypracování.
● Usnesení č.9: Záměr na prodej části pozemku p.č. 69/1 v KÚ Bílovice na základě
žádosti manželů Halouzkových doposud nebyl zveřejněn. Bude zveřejněn po
geodetickém zaměření a vypracování nového geometrického plánu. Momentálně
probíhá jeho vypracování.
● Usnesení č.11: smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV014330025517/001 pro
umístění stavby 
„Bílovice, přípojka NN, Svoboda“ n
a

pozemku parc.č.259/1 v
katastrálním území Bílovice se společností E
.ON Distribuce, a.s. 
F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400 byla uzavřena.
● Usnesení č.12: smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV014330033642/001 pro
umístění stavby 
„Bílovice, přípojka NN, Marciánová“ 
na

pozemku parc.č.259/1 v
katastrálním území Bílovice se společností E
.ON Distribuce, a.s. 
F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400 byla uzavřena.
● Usnesení č.13: smlouva o dílo na zpracování studie projektové dokumentace na akci
"Rekonstrukce a změna účelu bývalého statku na domov pro seniory"
se
společností 
ASA expert a.s.
Lešetínská 626/24, Ostrava 719 00 IČO 27791891
doposud nebyla uzavřena. Byla zpracována kalkulace předběžných nákladů stavební
firmou, náklady byly odhadnuty na 30.000.000,Kč, což je i při využití všech
dotačních titulů mimo finanční možnosti naší obce. Studie bude upravena tak, aby se
náklady snížily na výši, kterou by byla schopna naše obec ufinancovat.
● Usnesení č.14: pasport veřejného osvětlení byl vypracován a dodán, u energetického
auditu se čeká na konkurenční cenovou nabídku.
●

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:
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●

Probíhají práce na hřišti u mateřské školy
Proběhla instalace restaurovaných křížků a následné vyúčtování na MMR
Byly nainstalovány nové dopravní značky, cena je cca. 19.000,Kč
S Úřadem práce byly prodlouženy pracovní smlouvy s pracovníky na VPP do
29.2.2015
Žádosti o prodloužení smlouvy na společensky účelné místo s Norou Hynštovou
nebylo vyhověno. Nově na místo nastoupí od 1.12.2015 Ivana Žáčková
U příležitosti Státního svátku k založení Československé republiky dne 28. října
proběhlo setkání občanů u pomníku na Bílé hoře
Probíhá řezání a prodej palivového dřeva, které bylo vytěženo stavební firmou při
realizaci staveb společných zařízení v krajině. Doposud bylo občanům dodáno
151,5 prostorových metrů dřeva a příjem činil 69.700,Kč, kterými bude posílen
rozpočet obce. Dále na tuto činnost byla zakoupena nová motorová pila za cca.
18.000,Kč, kterou bude využívat JSDH Bílovice. Starosta při této příležitosti
hasičům poděkoval za pomoc s řezáním a rozvozem tohoto dřeva
Bylo nainstalováno několik svítidel na veřejné osvětlení, aby se vyzkoušela svítivost
a eventuální návratnost investice do výměny svítidel
Starosta se zúčastnil setkání starostů, které se opět věnovalo problematice
nakládání s odpady. Setkání se účastnili představitelé ze spolku Odpady
Olomouckého kraje, kteří nabádají ke vstupu do spolku další obce. Naše obec
momentálně o vstupu do spolku neuvažuje
Připravuje se akce „Čertovský průvod – pekelná jízda“ a rozsvícení vánočních
stromů v obou obcích, které by se mělo konat v sobotu 5. prosince 2015

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí

K bodu 6)

Starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy č. 15246774 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí na
projekt
„Svážíme bioodpad z obce BíloviceLutotín“, k

terý naše obec v minulých dnech
obdržela. Jedná se o nejdůležitější bod dnešního jednání zastupitelstva obce, poněvadž
smlouva musí být odsouhlasena, podepsána a doručena na SFŽP nejpozději do 16.
listopadu 2015. Celková cena projektu činí 3.741.629,Kč, z rozpočtových prostředků bude
uhrazeno 10%, tedy 373.756,Kč.
Obec je podle smlouvy povinna svézt 70t bioodpadu ročně.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. 15246774 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí na
projekt
„Svážíme bioodpad z obce BíloviceLutotín“.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI:
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
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●

Dále starosta informoval o nutnosti schválit přijetí dotace, které činí 5% od Státního fondu
životního prostředí, což činí 186.927,Kč a 85% z Fondu soudržnosti, což činí
3.177.773,Kč. Celková částka schvalované dotace je 3.364.700,Kč.
Přítomní zastupitelé měli možnost si rozhodnutí o přijetí dotace prostudovat.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ze SFŽP na akci „
Svážíme bioodpad z obce
BíloviceLutotín“

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI:
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 7)
Starosta obce informoval přítomné o návrhu kupní smlouvy na koupi nemovitosti č. p. 12
v Lutotíně, jejíž koupi schválilo zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání. Nemovitost
bude zakoupena za částku 190.000,Kč, ke které je nutno přičíst náklady na vypracování
smlouvy ve výši 5.000,Kč a 1.000,Kč na správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
●

Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o koupi nemovitosti  budovy č.p.12 v
Lutotíně na pozemku parc. č. 121 včetně pozemku parc. č. 121, zapsáno u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, BíloviceLutotín, k.ú. Lutotín
na listu vlastnictví č.23 od vlastníků nemovitosti paní Milady Kalvodové, Lutotín 53 a paní
Miroslavy Machálkové, Lutotín 67 za cenu 190.000,Kč.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●
●

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

K bodu 8)
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 žáka, školu navštěvují tři děti z naší obce. Celková výše příspěvku tedy bude
21.000,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 7.000,Kč na žáka, celkem na tři žáky 21.000,Kč

●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 6

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 1

(zdržel se
Martin Smutný)
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

●
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K bodu 9)
Starosta informoval přítomné o záměru zastupitelstva provést změnu č.1 Územního plánu.
Jedná se o provedení změn, které jsme nebyli schopni již zapracovat do stávajícího,
v letošním roce schvalovaného Územního plánu.
Jedná se o tyto změny:
1. Změna způsobu odkanalizování obcí. V Bílovicích je nutné změnit jednotnou
kanalizaci na oddílnou, protože současná dotační politika neumožňuje čerpat dotace
na kanalizace, kterými jsou splaškové a dešťové vody odváděny společně.
V Lutotíně se jedná o zrušení plánované čističky odpadních vod, jejíž provoz je
rentabilní až od napojení minimálně 300 osob. Namísto ČOV by se vybudovalo
potrubí do Kostelce na Hané, které by vedlo podél železniční trati po pozemcích,
které jsou ve vlastnictví naší obce a ve vlastnictví města Kostelce na Hané
2. Zakreslení cyklostezky “Romže” na území naší obce
3. Doplnění chybějících staveb společných zařízení v krajině, které vyplynuly
z Komplexních pozemkových úprav a nebyly do stávajícího územního plánu
zapracovány
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu BíloviceLutotín ve
smyslu ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jejímž obsahem bude změna
odkanalizování obce

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

●

Starosta dále informoval přítomné o nutnosti schválit zastupitele, který bude spolupracovat
s pořizovatelem územního plánu.
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zastupitele Ing. Miroslava Hochvalda, který bude
spolupracovat s pořizovatelem při vypracování změny č. 1 Územního plánu ve smyslu ust.
§ 47, 50, 52 a 53 stavebního zákona

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE: 
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

●

Starosta dále informoval přítomné o nutnosti schválit pořizovatele změny č. 1 Územního
plánu.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořizovatele změny č. 1 Územního plánu  Magistrát města
Prostějova, stavební úřad, oddělení územního plánování, nám. T.G.M. 130/14, 796 01
Prostějov ve smyslu ust. § 6 stavebního zákona

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

Stránka 5

ZÁPIS č
. 8/2015
ze zasedání zastupitelstva obce BíloviceLutotín konaného
dne 10. listopadu 2015 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35

Starosta dále v tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy o dílo na zpracování
změny č. 1 Územního plánu BíloviceLutotín. Změny by vypracoval Ing. arch. Petr Malý,
který vypracoval i Územní plán, který je momentálně platný.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování změny č. 1 Územního
plánu BíloviceLutotín s Ing. arch. Petrem Malým, KřelovBřuchotín, IČ: 11569735 za částku
19.965,Kč včetně DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 10)
Starosta informoval přítomné o záměru zastupitelstva obce zapracovat projekt na
rekonstrukci hřišť. Jednalo by se o výměnu stávajících herních prvků za certifikované
sestavy a o doplnění o prvky pro starší děti a dospělé. Byly by to venkovní posilovací
sestavy, hliníkové branky, síť na nohejbal a další herní prvky. Obec má cenovou nabídku na
tyto prvky, která je ve výši cca 600.000,Kč, ty by byly rozděleny rovnoměrně na hřiště
v obou obcích. Na tuto akci by se žádalo o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, která je
poskytována ve výši 70%. Prostředky z obecního rozpočtu na tuto akci by činily cca
200.000,Kč.
Za naši obec by podala žádost firma JASTA consulting s.r.o. Knapovec 122, 562 01
Ústí nad Orlicí, IČO: 03599396
Zpracování žádosti bude stát 9.000.Kč, pokud naší obci nebude dotace schválena, nebude
mít obec žádné další náklady a akce se nebude realizovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodání a instalace certifikovaných
herních prvků dětského hřiště se společností JASTA consulting, s.r.o., se sídlem Knapovec
122, Ústí nad Orlicí IČO: 03599396.
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 11)
Starosta informoval přítomné o návrhu rozpočtového opatření č.VII/2015.
● Jedná se o přesuny v rámci rozpočtu a o tyto výdaje:
1. 200.000,Kč na nákup nemovitosti č.p. 12 v Lutotíně
2. 1.000,Kč na přestupkové řízení na Magistrátu města Prostějova
3. 12.500,Kč na pojištění vozidla Multicar
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. VII./2015
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●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 12)
Starosta informoval přítomné o připravovaném výdeji kompostérů a nádob pro svoz
bioodpadu, které obec pořídila v rámci projektu 
„Svážíme bioodpad z obce
BíloviceLutotín“
. Je pořízeno 200ks kompostérů a 220ks biopopelnic. Je plánován 1ks
kompostéru a 1ks biopopelnice na jeden dům. Záleží na občanech, kterou z nádob si budou
chtít vyzvednout, mohou i obě dvě.
Zájemci se mohou přihlásit již nyní na obecním úřadě a na základě podpisu smlouvy o
výpůjčce a darování, kterou schválilo zastupitelstvo obce na minulém zasedání, jim budou
nádoby bezplatně vydány do užívání. Po uplynutí pěti roků přechází nádoby do majetku
jednotlivých občanů.
Starosta dodal, že pro občany je výhodnější kompostovat, protože si sami vyrobí kvalitní
hnojivo.
Svoz bioodpadu z nádob se bude provádět až od jara příštího roku. Svoz bude provádět
společnost, která vzejde z výběrového řízení.
● Zastupitelstvo obce vzalo tyto informace na vědomí
K bodu 13)
Starosta informoval přítomné o stanovisku společnosti EOn k umístění osvětlení okolo
stezky z Bílovic do Lutotína. Je možné umístit osvětlení na sloupy, které budou maximálně
3m vysoké a budou nainstalovány na druhé straně silnice, než je umístěno vedení vysokého
napětí. Na základě tohoto souhlasu je tedy možné zbudovat osvětlený chodník
(cyklostezku), kterým budou propojeny naše vesnice. Starosta tedy navrhuje nechat
zpracovat projekt k územnímu řízení, který je podmínkou k budoucímu možnému čerpání
dotací na tuto stavbu. Původně měla obec nabídku na zpracování tohoto projektu od
společnosti RARSM (regionální agentura pro rozvoj střední Moravy), ale částka za projekt
činila cca 160.000,Kč. Společnost A.S.A. expert nabízí zpracování tohoto projektu za částku
90.145,Kč včetně DPH.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení na akci 
„Cyklostezka BíloviceLutotín“
s firmou
ASA
expert a.s
., Lešetínská 626/24, Ostrava, IČO 27791891 za cenu 90.145,Kč včetně DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat  PRO: 7

– PROTI: 
0
– ZDRŽEL SE:
0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 14)
Diskuse
● Starosta informoval přítomné o proběhnuvším svozu velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, který tentokrát proběhl odděleně. Odpadu bylo odvezeno mnohem méně, než při
jarním svozu. Fakturu za svoz velkoobjemového odpadu obec doposud neobdržela.
Z nebezpečného odpadu byl odvezen tento odpad:
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Druh
Stavební materiály obsahující azbest
Pneumatiky
Obaly obsahující zbytky nebezpeč
ných látek
Pesticidy
Olej a tuk
Vyř
azené elektrické a elektronické souč
ástky

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Množství
260 Kg

220 Kg
210 Kg
50 Kg
55 Kg
10 Kg

Starosta k tomu ještě dodal, že použité elektrospotřebiče od občanů odvezou hasiči z obou
obcí. Oba SDH mají smlouvu se společností ELEKTROWIN, která tyto spotřebiče recykluje
a hasiči od ní dostávají za každý odevzdaný spotřebič drobnou finanční odměnu. Bc.
Miroslav Říčař k tomu dodal, že SDH Bílovice obdržel za spotřebiče odevzdané v první
polovině roku 2.000,Kč a balení sorbentu na likvidaci ekologických havárií. Dodal, že
s velkými spotřebiči hasiči při odvozu občanům pomohou.
Starosta informoval o projektech na opravu kapliček v Lutotíně, které jsou památkově
chráněny. Opravy musí být ohlášeny na stavební úřad, tudíž na ně musí být zpracován
projekt, který bude odsouhlasen s památkáři. Projekty jsou momentálně zpracovávány
Ing. Ivanou Hynkovou a jedná se především o zaměření a zakreslení objektů. Cena projektu
bude za Kapli sv. Anny 27.830,Kč a projektu na Kapličku Panny Marie 14.036,Kč.
Paní Lenka Krupová se dotázala, zda je již zpracován výstup z dotazníkového šetření, které
proběhlo mezi občany při zpracování plánu rozvoje obce. Starosta odpověděl, že již byl
vypracován rozsáhlý soubor grafů, který bude součástí dokumentu a občané si nejvíce přejí
vybudování kanalizace a opravu komunikací.
Paní Lenka Krupová se dále dotázala, zda proběhne rozsvícení vánočního stromu a jaké na
něm bude osvětlení. Starosta odpověděl, že uvažuje o koupi led řetězů na osvětlení, které
již byly zakoupeny v loňském roce na osvětlení vánočního stromu v Lutotíně.
Starosta informoval především přítomné zastupitele o legislativních změnách ohledně
výběru místních poplatků a že z tohoto důvodu bude nutné do konce roku přijmout novou
vyhlášku o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
.
Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí
Pan Pavel Synek se dotázal, zda byla obec informována o plánované uzavírce silnice II/366
z Kostelce na Hané na Hluchov a možném nárůstu dopravy v obci. Starosta odpověděl, že
o uzavírce byl informován. Objízdné trasy jsou značeny mimo naši obec, tudíž by k nárůstu
dopravy nemělo dojít.
Paní Lenka Krupová se dále dotázala, zda se něco bude dělat s parkem v Bílovicích.
Starosta odpověděl, že bude srovnán, zatravněn, uprostřed bude vysazen strom, který bude
v budoucnu využíván jako vánoční. Dále budou vysazeny nové stromky a keře. Jak budou
postupně dorůstat, budou se stávající stromy postupně kácet.
Paní Ivana Žáčková se dotázala, zda obec neuvažuje o pořízení popelnice na kovové
odpady. Starosta odpověděl, že do Lutotína již byla tato popelnice pořízena v červené barvě
a bude na ní umístěn leták, na kterém budou vyobrazeny odpady, které do ní patří.
V Bílovicích se s ní momentálně neuvažuje, kovový odpad je možné ukládat ve dvoře
obecního úřadu.
Nikdo další se od diskuse nepřihlásil.

K bodu 15)

Usnesení:

Stránka 8

ZÁPIS č
. 8/2015
ze zasedání zastupitelstva obce BíloviceLutotín konaného
dne 10. listopadu 2015 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35

I.Zastupitelstvo obce BíloviceLutotín schvaluje:
1. Program zasedání
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Petra Krupu
a Bc. Miroslava Říčaře
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
3. Uzavření smlouvy č. 15246774 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci operačního programu Životní prostředí na projek
t
„Svážíme bioodpad z obce

BíloviceLutotín“
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
4. Přijetí dotace ze státního SFŽP na akci 
„Svážíme bioodpad z obce BíloviceLutotín“
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
5. Uzavření smlouvy o koupi nemovitosti  budovy č.p.12 v Lutotíně na pozemku p. č. 121
včetně pozemku p. č. 121, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního
pracoviště Prostějov, BíloviceLutotín, k.ú. Lutotín na listu vlastnictví č. 23 od vlastníků
nemovitosti paní Milady Kalvodové, Lutotín 53 a paní Miroslavy Machálkové, Lutotín 67 za
cenu 190.000,Kč
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
6. Poskytnutí příspěvku ZŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve výši 7.000,Kč na
žáka, celkem na tři žáky 21.000,Kč
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 1
7. Pořízení změny č. 1 územního plánu BíloviceLutotín ve smyslu ust. § 44 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), jejímž obsahem bude změna odkanalizování obce
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
8. Zastupitele Ing. Miroslava Hochvalda, který bude spolupracovat s pořizovatelem při
vypracování změny č. 1 územního plánu ve smyslu ust. § 47, 50, 52 a 53 stavebního zákona
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
9. Pořizovatele změny č. 1 územního plánu  Magistrát města Prostějova, stavební úřad,
oddělení územního plánování, nám. T.G.M. 130/14, 796 01 Prostějov ve smyslu ust. § 6
stavebního zákona
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování změny č. 1 ÚP BíloviceLutotín s Ing. arch. Petrem
Malým, KřelovBřuchotín, IČ: 11569735
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
11. Uzavření smlouvy o dílo na dodání a instalace certifikovaných herních prvků dětského hřiště
se společností 
JASTA consulting, s.r.o
., se sídlem Knapovec 122, Ústí nad Orlicí
IČO: 03599396
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
12. Rozpočtové opatření č.VII/2015
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
13. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci
„
Cyklostezka BíloviceLutotín“ 
s firmou ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, Ostrava,
IČO 27791891 za cenu 90.145,Kč včetně DPH
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0

II. Zastupitelstvo obce BíloviceLutotín pověřuje:
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1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.5, č.10, č.11, č.13

III. Zastupitelstvo obce BíloviceLutotín bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Plnění usnesení č.7/2015.
Zprávu o činnosti.
Způsob výdeje kompostérů a nádob na bioodpad
Informaci o změně legislativy a vyplývající nutnost vydat novou vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému likvidace komunálního odpadu

K bodu 16)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 18:55 hodin.

Přílohy:
● Rozpočtové opatření č. VII/2015

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Bc. Miroslav Říčař………………………………………
Petr Krupa

….……………………………………

Martin Smutný

Ing. Miroslav Hochvald

místostarosta obce

Vyvěšeno dne:

starosta obce

20.11.2015

Sňato dne: ………………………………
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