ZÁPIS č. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 24. ledna 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 Navrátil, Jaroslav Babiánek
Nepřítomni: Jan Toman st. Jan Toman ml. Vladimír Stančík
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.7/2016
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednání podání žádosti do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
7. Projednání návrhu nájemní smlouvy a sml. bud. s SSOK – vodovod. přípojka k č.p. 65
8. Projednání „Kupní smlouvy na nemovitost č.p. 51 v Lutotíně“
9. Projednání nájemní smlouvy na prostory „Kadeřnictví“ č.p. 35 Žudru v Bílovicích
10. Projednání „Smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na liniové výsadby v Bílovicích“
11. Projednání dosadby a péče o lesní pozemky
12. Projednání výsledku VŘ na techniku pro lesní hospodářství
13. Projednání cenových nabídek na zprac. projektu v rámci ÚSES
14. Projednání příkazní smlouvy na organizaci zadávacího řízení v rámci žádostí na MZe a MMR
15. Projednání podání žádosti o dotaci na MZe – Vybudování místa pas. odp. - Altány
16. Informace o termínu svozu nápojových kartonů
17. Informace o projektu elektromobility
18. Informace k pořízení zametače a sypače
19. Informace o výsledku Tříkrálové sbírky
20. Diskuse
21. Usnesení
22. 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
15. ledna 2017, 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 rozšířit o další body, který by
zastupitelstvo obce mělo projednat:
➢ Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene při realizaci
přípojek elektrické energie v Lutotíně
➢ Informace o veřejném projednání změny č.1 Územního plánu Bílovice-Lutotín
➢ Informace o převodu komunikace v Lutotíně
●
●

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu.
Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, program zasedání by tedy měl mít 25 bodů
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●

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 Petra Krupu.
●
●

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.9: Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kostelecko.
byly podepsány
● Usnesení č.11: Pojistná smlouva 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 byla uzavřena
● Usnesení č. 13: Pojistná smlouva na pojištění vozidla Mercedes Sprinter doposud
nebyla uzavřena
● Usnesení č. 15: Finanční dar ve výši 4.000,-Kč na činnost klubu stolního tenisu
Bílovice byl poskytnut, darovací smlouva byla uzavřena
● Usnesení č.16: Smlouva o poskytnutí příspěvku ZŠ Jistota o.p.s. na částečnou
úhradu nákladů ve výši 18.200,-Kč doposud nebyla 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:
➢ Od posledního zastupitelstva, které se konalo 22. prosince jsme se věnovali
především vyúčtování projektů a uzavření hospodaření obce.

Čerpání příjmů a výdajů za rok 2016
Nárokové příjmy
7 002 167,-Kč
Nenárokové příjmy (dotace)
5 768 482,-Kč
Celkové příjmy
12 770 469,-Kč
Výdaje
13 197 019,-Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (deficit)
- 426 549,-Kč
Zůstatek na účtech k 31.12.2016
ČNB
2 894 504,37 Kč
KB
4 069 929,11 Kč
Celkem
6 964 433,48 Kč

➢ 7. ledna proběhla inventarizace majetku obce.
➢ Proběhlo vyklizení budovy starého úřadu v Lutotíně a probíhají přípravné práce na
rekonstrukci na Mikrojesle a rekonstrukce hasičské zbrojnice.
➢ Bylo zdemontováno vánoční osvětlení
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➢ V Lutotíně byla upravena ledová plocha na hřišti.
➢ Připravujeme podání žádostí o dotace na Pomník obětem válek u MŠ v Bílovicích, na
opravy budovy obecního úřadu v Bílovicích, na opravu Polní cesty a na Altánky.
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí
K bodu 6)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o záměru požádat o dotaci na rekonstrukci části
budovy obecního úřadu v Bílovicích č.p.39. O dotaci by se požádalo Olomoucký kraj
z programu obnovy venkova Olomouckého kraje - Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2017 v dotačním titulu
„Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na projekt: “Rekonstrukce budovy
obecního úřadu v Bílovicích”.
Dále pověřuje starostu obce podáním této žádosti

●
●

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

K bodu 7)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu nájemní smlouvy
a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem. Jedná se o
vybudování vodovodní přípojky k budově starého obecního úřadu v Lutotíně pod
komunikací a zábor části pozemku při realizaci této stavby. Nájemné je stanoveno směrnicí
Olomouckého kraje a částka za zřízení služebnosti činí 1.000,-Kč.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ:
60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací IČ:
70960399 DIČ: CZ70960399 se sídlem: Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●
●

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 prodeji nemovitosti č.p. 51 v Lutotíně. Jedná
se o dům s přilehlým pozemkem, který v současné době obývají manželé Martinčíkovi. Na
prodej této nemovitosti byl zveřejněn záměr dne 5. ledna 2017. Na základě tohoto záměru
podali jedinou nabídku manželé Martinčíkovi a to na částku 185.189,-Kč a navrhují koupit
tuto nemovitost formou měsíčních splátek ve výši 4.000,-Kč měsíčně. Starosta seznámil
přítomné s návrhem kupní smlouvy. K převodu nemovitosti dojde až po uhrazení celé kupní
ceny a obec bude mít i v budoucnu předkupní právo na tuto nemovitost. Pokud by došlo
k nesplácení nemovitosti, budou uhrazené prostředky převedeny na nájemné ve výši
3.000,-Kč měsíčně.
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●

●
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitosti č.p. 51 (objekt k bydlení) v Lutotíně,
stojícího na pozemku parcelní číslo 77, 78 o celkové výměře 145 m2, nacházejícího se
v katastrálním území Lutotín, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu
v Prostějově, manželům paní Věře Martinčíkové trvale bytem v Lutotíně č.p. 51 a panu
Milanu Martinčíkovi, trvale bytem v Lutotíně č.p. 51 a uzavření kupní smlouvy na tuto
nemovitost za cenu 185.189,-Kč a úhradu ostatních nákladů souvisejících s převodem a
zápisem do katastru nemovitostí (úhrada kupní ceny proběhne formou měsíčních splátek)
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 (zdržel se Martin
Smutný)
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 9)
Starosta informoval přítomné o pronájmu prostor kadeřnictví v objektu Žudru v Bílovicích.
Na pronájem těchto prostor byl zveřejněn záměr 5. ledna 2017. Na základě tohoto záměru
projevila zájem o pronájem těchto prostor paní Žaneta Dostálová. Před předáním prostor
bude ještě upraveno vytápění a měření spotřebovaných energií. Vstup do kadeřnictví bude
přes průjezd a ne přes objekt Žudru, jak tomu bylo v minulosti. Smlouva bude uzavřena od
1. března 2017.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor kadeřnictví
v budově „ŽUDRU“ v Bílovicích č.p. 35 o ploše 19m2 s paní Žanetou Dostálovou, Husova
330, Kostelec na Hané, 798 41, za cenu 1.000,-Kč měsíčně + náklady na energie
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.

●
●

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

K bodu 10)
Starosta informoval přítomné o záměru vysadit nové stromy okolo nové cesty v Bílovicích až
k Bílé hoře. Tato výsadba by byla spolufinancována z Operačního programu Životní
prostředí ve výši 80%, pokud budeme se žádostí úspěšní. Pokud úspěšní nebudeme,
projekt se nebude realizovat. Projektovou dokumentaci na tuto výsadbu si měli možnost
prostudovat přítomní občané.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zpracování žádosti o finanční
podporu z Operačního programu životní prostředí na projekt „Obnova krajinných struktur
v obci Bílovice-Lutotín – obnova alejí na k.ú. Bílovice“ se společností KLASIK – stavební
společnost s.r.o. Za mlýnem 595/44, 750 02, Přerov, IČ:26827905 za částku 87.120,-Kč
včetně DPH
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
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●
●

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

K bodu 11)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s plánovanou výsadbou na lesním pozemku
parc.č. 1280 v KÚ Bílovice, který je ve vlastnictví naší obce. S touto výsadbou počítá lesní
hospodářská osnova do konce roku 2018, holina je evidována již od roku 2008. Jedná se o
výsadbu cca 7.600 stromků – 2.000ks dubů zimních a 5.600 borovic. Před výsadbou bude
holina vyfrézována a po výsadbě bude kole postavena oplocenka. Předpokládané náklady
činí 150.000,-Kč
K bodu 12)
Starosta seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na nákup lesního traktoru, na
jehož pořízení nám byla schválena dotace ze SZIF ve výši 50%.
Na nákup traktoru bylo vyhlášeno výběrové řízení, při němž byli osloveni tři dodavatelé.
Otevírání obálek proběhlo 24. ledna za účasti tříčlenné hodnotící komise. Nejlevnější
nabídku ve výši 499.100,-Kč podala společnost Tlamka s traktorem od výrobce Šálek
Prostějov, se kterou by měla být následně uzavřena kupní smlouva.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na
realizaci veřejné zakázky na dodávky, zadané postupem mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách se společností TLAMKA s.r.o. Na Chmelnici 2409/52,
Boskovice, 680 01, IČ:02413752. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího k
provedení dodávky týkajících se projektu „Pořízení lesní techniky – malotraktor pro obec
Bílovice-Lutotín“, a to v souladu se zadávací dokumentací za cenu 499.100,-Kč včetně
DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.

●
●

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

K bodu 13)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o cenových nabídkách společnosti Atelier
FONTES s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na stavby „BÍLOVICE-LUTOTÍN:
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR K132“ a „LUTOTÍN: U DRÁHY, RBC OK 32“. Starosta
navrhl projednat nabídky na některém z budoucích zasedáních zastupitelstva obce.
●

Zastupitelstvo obce vzalo nabídky na vědomí

K bodu 14)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu příkazní smlouvy na organizaci
zadávacíh řízení na projekty financované s dotací od MZe a MMR. Navrhl uzavřít smlouvu
s paní Milanou Štěpánkovou, která pro naši obec několik těchto řízení zajišťovala.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na organizaci zadávacího řízení v
rámci žádostí na MZe a MMR s paní Milanou Štěpánkovou, Světlá 54, Velké Opatovice 679
63, IČ:40408809 za částku 18.150,- včetně DPH
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Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
●
●

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

K bodu 15)
Starosta informoval v tomto bodě přítomné o možnosti požádat o dotace z několika
programů Ministerstva zemědělství.
V programu „Podpora pro vytvoření nebo obnovu míst pasivního odpočinku“ by se
požádalo o dotaci na vybudování dalších čtyř altánků, která by se umístily:
➢ V Lutotíně u nově opravované cesty směrem na Bělecký mlýn
➢ Na konci katastru u poslední chaty směrem na Bělecký mlýn
➢ „Na špici u háje
➢ Na Bílé hoře nad Bílovicemi, kde by se nahradil stávající altánek, který by se
přesunul k „Hůrkám“
V programu “Údržba a obnova významných zemědělských dominant jedinečného
charakteru a hasičských zbrojnic” by se podala žádost na opravu části obecního úřadu
v Bílovicích na opravu prostor, které využívají především členové SDH Bílovice.
V programu “Údržba a oprava polních cest” by se požádalo o dotaci na opravu
komunikace z Bílovic na Bílou horu.
● Zastupitelstvo obce vzalo podání žádostí na vědomí
K bodu 16)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s termíny svozu nápojových kartonů.
Svozy proběhnou následovně:
➢ 31.3.2017
➢ 30.6.2017
➢ 29.9.2017
➢ 15.12.2017
Pytle s nápojovými kartony umístěte k nádobám na tříděný odpad.
K bodu 17)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s projektem Elektromobility, díky němuž mohou
obce získat dotaci na nákup elektromobilů, E-skútrů, nebo malých nákladních elektrovozidel.
Bylo by možné pořídit elektrotříkolku s ložnou plochou o nosnosti 400 Kg za cenu 36.000,Kč + 20.000,-Kč dotaci (cena je celkem 56.000,-Kč). Na jedno nabití ujede tříkolka 70 Km za
5,-Kč. Vozidlo by našlo v obci široké možnosti využití.
K bodu 18)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o nákupu zametacího kartáče. Jedná se o
zánovní kartáč, který bude před používáním vyžadovat drobné opravy, nicméně cena je
oproti novému kartáči přibližně třetinová.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup kartáče SZP1600 –
Bohemia s panem Zdeňkem Dvořákem, Šumavská 2962/35, 400 11, Ústí nad Labem za
částku 35.000,- včetně DPH
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Stránka | 6

ZÁPIS č. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 24. ledna 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79

●
●

O návrhu usnesení nechal hlasovat – PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
Starosta dále v tomto bodě informoval přítomné o nákupu sypače na zimní údržbu. Jedná se
o starší použité zařízení, které bude také vyžadovat opravy, ale pro naše využití by mělo být
dostačující. Oproti novému sypači je cena přibližně desetinová.

●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup sypače se společností
Gartensta plus, s.r.o. Nepovolená 1320, 107 00, Praha 10 IČ: 26689472 za částku 12.000,včetně DPH
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

●
●

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

K bodu 19)
V tomto bodě starosta informoval o Tříkrálové sbírce, která proběhla 6. ledna.
Obec procházeli tři skupinky koledníků, dvě v Bílovicích a jedna v Lutotíně.
Celkem bylo vybráno 15.980,-Kč.
V Bílovicích vybrala jedna skupinka 5.404,-Kč, Druhá skupinka 5.228,-Kč a v koledníci
Lutotíně 5.348,-Kč. Starosta všem, kteří přispěli, poděkoval.
K bodu 20)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene při vybudování přípojek elektrické energie k zahrádkové osadě v Lutotíně
u mlýnského náhonu. Smlouvu jsme již schválili na předchozím zasedání zastupitelstva
obce, ale při stavbě došlo k rozšíření o přípojku k pozemku parc.č.696, se kterou původní
návrh smlouvy nepočítal.
●

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje u zavření smlouvy 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, IČ: 28085400 za částku 5.600,-Kč.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Zároveň revokuje bod č.5 z usnesení č 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.
listopadu 2016

●
●

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

K bodu 21)
V tomto bodě starosta informoval o probíhající změně č.1 Územního plánu Bílovice-Lutotín.
Návrh změny č. 1 je již připraven, bude vyvěšen na elektronické desce, k nahlédnutí bude
na obecním úřadě od 31. ledna 2017 do 16. března 2017. Společné projednání Návrhu se
uskuteční v kanceláři dveře č. 403, Odbor územního plánování a památkové péče
Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
dne 14. února 2017 v 9:00 hod.
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ZÁPIS č. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 24. ledna 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79
K bodu 22)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné se souhlasem zastupitelstva Olomouckého kraje
s převodem komunikace v Lutotíně z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Bílovice-Lutotín.
K převodu by mělo dojít do jednoho roku.
K bodu 23)
Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi
➢ Pan Václav Synek upozornil na několik nefunkčních lamp veřejného osvětlení. Starosta
k tomu uvedl, že v minulém týdnu bylo několik lamp opraveno a že lampy v brzké době
opravíme.
➢ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
K bodu 24)

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 Petra Krupu
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
3. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu obnovy
venkova Ol. kraje v roce 2017 v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce“ na projekt: “Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Bílovicích”.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
4. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460, zastoupený Správou silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací IČ: 70960399 DIČ: CZ70960399 se sídlem:
Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11,
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
5. Prodej nemovitosti č.p. 51 (objekt k bydlení) v Lutotíně, stojícího na pozemku parcelní číslo 77,
78 o celkové výměře 145 m2, nacházejícího se v katastrálním území Lutotín, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu v Prostějově, manželům paní Věře Martinčíkové
trvale bytem v Lutotíně č.p. 51 a panu Milanu Martinčíkovi, trvale bytem v Lutotíně č.p. 51 a
uzavření kupní smlouvy na tuto nemovitost za cenu 185.189,-Kč a úhradu ostatních nákladů
souvisejících s převodem a zápisem do katastru nemovitostí (úhrada kupní ceny proběhne
formou měsíčních splátek)
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 1 (zdržel se Martin Smutný)
6. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor kadeřnictví v budově „ŽUDRU“ v Bílovicích č.p.
35 o ploše 19m2 s paní Žanetou Dostálovou, Husova 330, Kostelec na Hané, 798 41, za cenu
1.000,-Kč měsíčně + náklady na energie
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
7. Uzavření příkazní smlouvy na zpracování žádosti o finanční podporu z Operačního programu
životní prostředí na projekt „Obnova krajinných struktur v obci Bílovice-Lutotín – obnova alejí
na k.ú. Bílovice“ se společností KLASIK – stavební společnost s.r.o. Za mlýnem 595/44, 750
02, Přerov, IČ:26827905 za částku 87.120,-Kč včetně DPH
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
8. Výsledek výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky na
dodávky, zadané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se
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ZÁPIS č. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 24. ledna 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79
společností TLAMKA s.r.o. Na Chmelnici 2409/52, Boskovice, 680 01, IČ:02413752.
Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího k provedení dodávky týkajících se projektu
„Pořízení lesní techniky – malotraktor pro obec Bílovice-Lutotín“, a to v souladu se zadávací
dokumentací za cenu 499.100,-Kč včetně DPH.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
9. Uzavření příkazní smlouvy na organizaci zadávacího řízení v rámci žádostí na MZe a MMR
s paní Milanou Štěpánkovou, Světlá 54, Velké Opatovice 679 63, IČ:40408809 za částku
18.150,- včetně DPH
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření kupní smlouvy na nákup kartáče SZP1600 – Bohemia s panem Zdeňkem Dvořákem,
Šumavská 2962/35, 400 11, Ústí nad Labem za částku 35.000,- včetně DPH
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
11. Uzavření kupní smlouvy na nákup sypače se společností Gartensta plus, s.r.o. Nepovolená
1320, 107 00, Praha 10 IČ: 26689472 za částku 12.000,- včetně DPH
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
12. Uzavření smlouvy 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, IČ:
28085400 za částku 5.600,-Kč
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0

II.

Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín revokuje:

1. Bod č.5 z usnesení č 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. listopadu 2016

III.

Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10,
č.11, č.12
2. Starostu obce podáním žádostí uvedených v článku I. bod č.3 a v článku IV. bod č.6

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
3.
4.
5.
6.

Plnění usnesení č.7/2016.
Zprávu o činnosti.
Nabídky společnosti ATELIER Fontes s.r.o.
Podání žádostí o dotaci na Ministerstvo zemědělství v programech: „Podpora pro vytvoření
nebo obnovu míst pasivního odpočinku“, v programu “Údržba a obnova významných
zemědělských dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic” a v programu
“Údržba a oprava polních cest”

K bodu 25)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:25 hodin.

Zapsal: Martin Smutný
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ZÁPIS č. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného
dne 24. ledna 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79

Ověřili: Jaroslav Babiánek……………………………
Petr Krupa……………………………………..

Martin Smutný
místostarosta obce

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 25.1.2017
Sňato dne: ………………………………

Stránka | 10

