ZÁPIS č. 9/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 22. prosince 2015 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, Jaroslav Babiánek, Petr Krupa,
Bc. Miroslav Říčař, Vladimír Stančík
Nepřítomni: Jan Toman st. Jan Toman ml. David Toman
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.6/2015
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání a schválení OZV č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016
8. Projednání rozpočtového opatření č. 8/2015
9. Projednání rozpočtového opatření č. 9/2015
10. Schválení složení inventarizační komise a plánu inventur
11. Informace o provedeném „Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015“
12. Projednání a schválení „Plánu rozvoje obce“
13. Projednání žádosti p. Jana Krupu o prodloužení splatnosti části finanční půjčky
14. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene pro E-On na přípojku NN
15. Projednání záměru prodeje vozidla Renault
16. Informace o výdeji kompostérů a biopopelnic
17. Diskuse
18. Usnesení
19. 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 10 občanů obce) a uvedl, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od
14. prosince 2015, tedy více jak 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomno
6 členů, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, tudíž zasedání může
právoplatně jednat a usnášet se.
K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program doplnit o 3 další body, které by
zastupitelstvo obce mělo projednat:
 Projednání a schválení směrnice č.2/2015 o reálné hodnotě majetku určeného
k prodeji
 Schválení uzavření dodatku ke smlouvě č.1 se společností FONTES s.r.o.
 Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku pro klub stolního tenisu Bílovice
●
●

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu.
Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, program zasedání by tedy měl mít 22 bodů

●

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

K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného
● Navrhl na ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka a pana Vladimíra Stančíka.
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●

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 č. 15246774 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
Životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí na projekt
„Svážíme bioodpad z obce Bílovice-Lutotín" byla uzavřena
● Usnesení č.5: Smlouva o koupi nemovitosti č.p. 12 v Lutotíně byla uzavřena, byl
podán návrh na vklad do katastru nemovitostí
● Usnesení č. 10: Smlouva o dílo na zpracování změny č. 1 územního plánu doposud
nebyla uzavřena. Čeká se na vyjádření Magistrátu města Prostějova, který je
pořizovatelem změny.
● Usnesení č. 11: Smlouva se společností JASTA consulting' s.r.o. byla uzavřena,
termín na podání žádosti o dotaci na MMR je do 15. ledna 2015. Obec dodala
všechny potřebné podklady které jsou vyžadovány pro podání žádosti
● Usnesení č.13: Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na část
cyklostezky Romže se spolešností ASA Expert a.s. doposud nebyla uzavřena. Čeká
se na geodetické zaměření, projektant již trasu prohlédl, po zaměření skutečného
trasování bude smlouva doplněna a uzavřena

● 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:
➢ V Bílovicích i v Lutotíně byly v parčících vysazeny nové smrky, v budoucnu se
budou zdobit na Vánoce
➢ Průběžně probíhá a úklid veřejných ploch v obou obcích
➢ Byl vydlážděn vjezd do dvora na „ŽUDRU“
➢ S ÚP byly prodlouženy smlouvy s pracovníky na VPP do koce února 2016
➢ Probíhá příprava pro podání žádostí o dotace v příštím roce
➢ Proběhla „Čertovská jízda“ se slavnostním rozsvícením vánočních stromů v obou
obcích. Akce měla mezi dospělými a hlavně dětmi obrovský úspěch. Starosta
vyslovil všem, kteří se na ní podíleli velké poděkování
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí
K bodu 6)
Starosta informoval přítomné, že s účinností od 1. ledna 2016 došlo k novelizaci zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. K novelizaci došlo
zákonem č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších přepisů.

Bylo zavedeno osvobození některých skupin poplatníků,

Byla zrušena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za
zaplacení poplatku,

Nově lze vyměřit poplatek pouze zákonnému zástupci příp. opatrovníkovi
nezletilé osoby,

Obecní úřad má nově možnost prominout místní poplatek za svoz komunálního
odpadu z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu či při mimořádných, zejm.
živelných událostech.
Z tohoto důvodu bude nutné schválit novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

Stránka | 2

ZÁPIS č. 9/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 22. prosince 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79
odstraňování komunálních odpadů. Nová OZV č. 4/2015 je shodná s OZV č. 1/2015, jen
jsou v ní zohledněny omezení z výše zmíněné novelizace. Poplatek zůstává ve stejné výši,
jeho výpočet je proveden ze skutečných nákladů za svoz v roce 2014. Účinnost vyhlášky
bude od 1.1.2016 a z důvodu veřejného zájmu bude zkrácena doba vyvěšení (ta je 15 dní)
●

Přítomní zastupitelé měli možnost si obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 prostudovat.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Zzároveň revokuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015. Z důvodu
veřejného zájmu bude zkrácena zákonem daná doba vyvěšení OZV před jejím nabytí
platnosti.

●
●

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

K bodu 7)
Starosta informoval přítomné o přípravě rozpočtu na rok 2016. Sešel se k tomu finanční
výbor a návrh rozpočtu je předběžně sestavený. Prioritně jsou do něj zařazeny věci, na
které bude možné v příštím roce žádat prostředky a to především z MMR. Příprava rozpočtu
pak bude probíhat v měsíci lednu a únoru, aby byl schválen nejpozději na zasedání
v březnu 2015. Z tohoto důvodu je nutno, aby zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
provizorium do schválení rozpočtu na rok 2016
● Předseda finančního výboru Vladimír Stančík přednesl návrh o rozpočtovém provizoriu
v roce 2016: Rozpočtové provizorium obce do schválení rozpočtu obce na rok 2016 bude ve
výdajích a financování měsíčně ve výši 1/12 výdajů rozpočtu roku 2015. 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
2016 po jeho schválení zastupitelstvem obce. Hospodaření obce Bílovice-Lutotín v prvních
měsících roku 2016 do schválení rozpočtu na rok 2016 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 2016, 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 usnesení o rozpočtovém provizoriu
v roce 2016 schválit

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
Starosta k tomu ještě dodal, že rozpočet se budeme snažit připravit přebytkový, jako
v letošním roce.

K bodu 8)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. VIII./2015, které učinil
sám v rámci svojí pravomoci.
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Jednalo se o:
 +290.020,-Kč na příjmové stránce
 -290.020,-Kč na výdajové stránce
 Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 0,-Kč



Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. VIII./2015 na vědomí

K bodu 9)
Starosta informoval přítomné o návrhu rozpočtového opatření č. IX./2015. Jedná se o:
 +5.251.248,78 Kč na příjmové stránce
 -989.799,-Kč na výdajové stránce
 Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy +6.241.047,78 Kč
Starosta k tomu dodal, že se jedná především o přijetí získaných dotací na příjmové stránce a
přesun nevyčerpaných prostředků z jednotlivých složkách rozpočtu na výdajové stránce.


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

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

K bodu 10)
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.
Dotázal se pana Jaroslav Babiánka, zda je ochoten, stejně jako v minulém roce, pracovat
v inventarizační komisi. Pan Jaroslav Babiánek odpověděl, že se mu průběh inventury
v loňském roce nelíbil a že v inventarizační komisi v letošním pracovat nehodlá.
 Starosta tedy navrhnul, aby inventarizační komise pracovala ve složení:
 Předseda: p. Petr Krupa
 Členové : p. Pavel Synek
p. Jan Toman ml.
Ing. Jiří Měchura
p. Stanislav Režný
pí. Eva Oščádalová
pí. Věra Reichstädterová


Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise pro rok 2015
●
●

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

K bodu 11)
Starosta informoval přítomné o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, které
provedli pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 16. prosince 2015.
 Při tomto dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


Zastupitelstvo obce vzalo výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce do
30.11.2015 na vědomí

K bodu 12)
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Starosta informoval přítomné o Programu rozvoje obce Bílovice-Lutotín. Je základním
plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o
hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Program rozvoje obce vychází z vyhodnocení současného
stavu obce z několika hledisek, srovnání s jinými obcemi a výsledky dotazníkového šetření
(analytická část). Navazující návrhová část formuluje představy o budoucnosti obce a
navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.
Ke zpracování tohoto dokumentu jsme se rozhodli na zasedání zastupitelstva č.3/2015.
Garantem projektu byl jmenován RNDr. Pavel Ptáček, který společně s pracovníky z MAS
Region Haná zpracoval analytickou část projektu. V rámci tohoto projektu proběhlo také
dotazníkové šetření mezi občany. Z tohoto šetření vyplynulo, že občany, žijící v naší obci
nejvíce tíží neexistující kanalizace a zanedbaná infrastruktura. Programovací tým na základě
této analýzi určil priority rozvoje naší obce do roku 2022. Plán rozvoje obce je také jednou
z podmínek pro získávání dotací z POV v příštích letech. Dokument bude ke stažení na
internetových stránkách obce a bude také k nahlédnutí na obecním úřadě.
●

Přítomní zastupitelé měli možnost si Plán rozvoje obce prostudovat.
Pan Jaroslav Babiánek k tomu dodal, že nevlastní internetové připojení a tudíž se nemohl
s tímto dokumentem seznámit.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce pro roky 2015 -2022 tak, jak je
předkládán

●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 (Jaroslav Babiánek)
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 13)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o žádosti pana Jana Krupy a prodloužení
splatnosti části finanční výpomoci, která mu byla poskytnuta zastupitelstvem obce dne
27.2.2012 ve výši 160.000,-Kč. V současné době byla splacena částka ve výši 100.000,-Kč.
Pan Jan Krupa žádá o prodloužení splatnosti částky ve výši 60.000,-Kč do 30.11.2017.
Starosta k tomu dodal, že obecní prostředky, kterými obec disponuje na účtech jsou úročeny
minimální částkou, tudíž obci prodloužením splatnosti nevznikne žádná ztráta. Obec
hospodaří s přebytkem, prostředky nebudou v současnosti obci chybět.
●

Starosta vyzval přítomné k vyjádření
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje panu Janu Krupovi prodloužení splatnosti části finanční
výpomoci ve výši 60.000,-Kč do 30.11.2017.

●
●

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

K bodu 14)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene na
elektrickou přípojku k pozemku paní Bartákové v Bílovicích, který obdržela obec od
společnosti E-On.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
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●

●
●

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:
PV-014330033563/001 pro umístění stavby „Bílovice, přípojka NN, Bartáková“ 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, za částku 1.000,-Kč.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 15)
Starosta informoval přítomné o záměru prodat obecní automobil Renault Kangoo. Automobil
je v současné době v nepojízdném stavu. Automobil je roku výroby 2005, podle stavu
tachometru má najeto cca 220.000Km, ale skutečný odhad je kolem 500.000Km. Vozidlo
jsme převzali začátkem roku bez platné STK. Pro provedení STK bylo nutné provést drobné
opravy, což stálo cca 12.000,-Kč. Současný odhad nákladů na opravy, které je nutno
provést, aby bylo možné vozidlo bezpečně provozovat, činí cca 60.000,-Kč, což je k hodnotě
automobilu neadekvátní částka. Starosta podal inzerát na prodej tohoto automobilu za
částku 45.000,-Kč, na který nikdo nereagoval, poté snížil částku na 33.000,-Kč. Ozval se
jeden zájemce, který nabídnul za automobil částku 23.000,-Kč, po informaci, že je automobil
nutno vidět se již neozval. Momentálně se čeká na další zájemce.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej automobilu Renault Kangoo za minimální částku
23.000,-Kč

●
●

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

K bodu 16)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o výdeji kompostérů a biopopelnic z akce
„Svážíme bioodpad z obce Bílovice-Lutotín“. Doposud bylo vydáno 80 ks kompostérů a
biopopelnic. Bližší informace najdou občané ve zpravodaji, který je v současné době
distribuován občanům.
K bodu 17)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu dodatku ke smlouvě se společností
ATELIER FONTES, s.r.o, která pro obec zpracovává koncepci řešení ÚSES. V současné
době se na koncepci nemůže pracovat z důvodu, že v e schváleném územním plánu nejsou
zapracované některé stavby a zařízení, které vyplynuly z komplexních pozemkových úprav.
Koncepce by měla být hotova do 30.4.2015, kdy již bude rozpracována změna č.1 územního
plánu Bílovice-Lutotín.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:

● Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování
koncepce řešení záměrů akcí "Bílovice-Lutotín: Územní systém ekologické stability
včetně vodních ploch“ se společností ATELIER FONTES, s.r.o. Křídlovická 314/19 Brno,
603 00, IČO 63486466.
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
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K bodu 18)
Starosta informoval přítomné o návrhu směrnice č.2/2015 o reálné hodnotě majetku určeného
k prodeji. Přijetí této směrnice nám bylo doporučeno auditorkami při dílčím přezkoumání
hospodaření a směrnice byla zpracována dle jejich vzoru. Pan Jaroslav Babiánek k tomu
uvedl, že neměl možnost se s touto směrnicí dostatečně seznámit.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.2/2015 o reálné hodnotě majetku určeného
k prodeji

●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 (Jaroslav Babiánek)
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 poskytule
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 příspěvku ve výši 3.000,-Kč na činnost klubu
stolního tenisu Bílovice

●
●

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

K bodu 20)
Starosta vyzval přítomné k diskuzi
● Pan Jan Krupa poděkoval zastupitelstvu za schválení prodloužení splatnosti části finanční
výpomoci a dotázal se, jaký je ohlas od občanů na nainstalované svítidla veřejného
osvětlení. Starosta odpověděl, že některým občanům se světla líbí, některým se zdá světlo
především z LED svítidel příliš oslnivé. Svítidla se namontovala na zkoušku, aby se zjistila
svítivost lamp od různých výrobců a různých technologií. Svítidla s LED technologií mají
nižší spotřebu a světlo bílé barvy. Svítidla se sodíkovými výbojkami mají lepší překrytí
světelných kuželů, ne tolik oslňující barvu světla, ale vyšší spotřebu. Obec má v současné
době zpracován pasport veřejného osvětlení a energetický audit. Na začátku příštího roku
chceme požádat o dotaci na rekonstrukci VO z programu EFEKT u Ministerstva průmyslu a
obchodu, nebo z programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Pokud by jsme nebyli
úspěšní, provedla by se výměna svítidel z obecního rozpočtu, protože v současné době jsou
náklady na el. Energii pro VO cca 180.000,-Kč za rok. Při výměně se ušetří minimálně 50%
nákladů na el. Energii. Náklady by se tedy nejpozději do čtyř let vrátily.
● Ing. Jiří Měchura se dotázal, zda se počítá s opravou kapliček v Lutotíně. Starosta
odpověděl, že na opravu kapličky sv. Anny jsme chtěli požádat o dotaci již na začátku
letošního roku, ale po tom, co se nám nepodařilo získat souhlas Památkového úřadu, jsme
požádali na opravu kaple sv. Floriána v Bílovicích, která není zapsána jako kulturní památka.
Zde jsme byli úspěšní a na kapli se provedlo odvlhčení zdiva a oprava vnitřních omítek. Po
těchto zkušenostech zjišťovali podmínky, za kterých nám PÚ udělí souhlas s opravou.
Nakonec se na opravu obou kapliček nechal zpracovat projekt, ke kterému se Památkový
úřad kladně vyjádřil. Rozpočtové náklady v projektu jsou ve výši 700.000,-Kč u kaple sv.
Anny a 140.000,-Kč u kapličky bolestné panny Marie. Na začátku příštího roku by jsme se
chtěli ucházet o dotaci na tyto opravy buď u Ministerstva pro místní rozvoj (jedná se o stejný
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●

program, ze kterého se v letošním roce opravily dva kříže v Bílovicích), nebo u
Olomouckého kraje. Dále by jsme chtěli nechat zrestaurovat kříž před kaplí sv. Anny.
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

K bodu 21)

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 pana Vladimíra Stančíka
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Z důvodu veřejného
zájmu bude zkrácena zákonem daná doba vyvěšení OZV před jejím nabytí platnosti.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
4. Hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu v roce 2016 do doby, než bude schválen
rozpočet na rok 2016
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
5. Rozpočtové opatření č.IX./2015
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
6. Složení inventarizační komise pro rok 2015
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
7. Program rozvoje obce pro roky 2015 -2022
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 1 (Jaroslav Babiánek)
8. Prodloužení splatnosti části finanční výpomoci panu Janu Krupovi ve výši 60.000,-Kč do
30.11.2017.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
9. Z uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330033563/001 pro umístění
stavby „Bílovice, přípojka NN, Bartáková“ 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, za částku 1.000,-Kč.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
10. Prodej automobilu Renault Kangoo za minimální částku 23.000,-Kč
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
11. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování koncepce řešení záměrů akcí
"Bílovice-Lutotín: Územní systém ekologické stability včetně vodních ploch“ se
společností ATELIER FONTES, s.r.o. Křídlovická 314/19 Brno, 603 00, IČO 63486466.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
12. Směrnici č.2/2015 o reálné hodnotě majetku určeného k prodeji
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 1 (Jaroslav Babiánek)
13. Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,-Kč na činnost klubu stolního tenisu 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.9, č.10, č.11

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

Plnění usnesení č.8/2015.
Zprávu o činnosti.
Rozpočtové opatření č. VIII./2015
Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce do 30.11.2015

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín revokuje:
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 5.2.2015
K bodu 22)
Závěr
● Starosta popřál všem přítomným veselé Vánoce, pevné zdraví a šťastný nový rok 2016,
poděkoval přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:15 hodin.
Přílohy:
● Rozpočtové opatření č.VIII/2015, č.IX/2015

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Jaroslav Babiánek………………………………………
Vladimír Stančík……………………………………

Martin Smutný

Ing. Miroslav Hochvald

místostarosta obce

Vyvěšeno dne:

starosta obce

29.12.2015

Sňato dne: ………………………………
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