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Účast: občané dle prezenční listiny 
 
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Vladimír Stančík,  
                                    Bc. Miroslav Říčař, Eva Oščádalová, Pavel Synek,  
                                    RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. Josef Měchura, DiS 
                             
Program jednání:        

1. Zahájení  

2. Schválení programu  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 1/2019 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  

6. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 a převod výsledku hospodaření obce 

7. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce  

8. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018 obce Bílovice - Lutotín a MŠ Bílovice a 
převod výsledku hospodaření MŠ  

9. Projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků. 

10. Projednání Změny č. 2 Územního plánu Bílovice – Lutotín 

11. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro Povodí Moravy k parcele číslo 1064 
pro Veřejné osvětlení  

12. Projednání dodatku smlouvy o dílo na Kanalizaci v Lutotíně – aktualizace termínů realizace 

13. Projednání přihlášení obce k plátcovství DPH 

14. Projednání výsledku výběrového řízení na „Pořízení lesní techniky“ 

15. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E-On na parc. 1230, 
1087 v k.ú. Bílovice 

16. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro E-On na parcele 260/1 v k.ú. Bílovice 

17. Projednání zveřejnění záměrů na prodej oddělených parcel v Bílovicích 

18. Projednání podání žádosti a projednání obsahu projektu regenerace na MMR na akci „Bílovice – 
bývalý objekt kravína“ 

19. Projednání žádosti školy JISTOTA o.p.s. Prostějov, o jednorázový finanční dar na žáky z obce 

20. Projednání žádosti Města Kostelec na Hané o finanční dar na obyvatele Domova pro seniory 
z obce 

21. Žádost Města Kostelce na Hané o možnosti částečné úhrady za autobusovou dopravu seniorů 
na kulturní akce.  

22. Projednání žádosti SŽDC o zrušení železničního přejezdu účelové komunikace mezi Kostelcem 
na Hané a Lutotínem 

23. Informace o uzavírce místní komunikace v Lutotíně po dobu výstavby kanalizace 

24. Projednání žádosti spolku KaRaBíLek o finanční dar 

25. Projednání návrhu smlouvy na podání žádosti na FIT stezku 

26. Projednání návrhu smlouvy na manažerské řízení projektu Kanalizace Lutotín 

27. Projednání návrhu smlouvy na TDI – Komunitní centrum 

28. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2019 

29. Informace o termínu svozu nebezpečného a objemného odpadu v sobotu 4.5.2019 

30. Diskuse  

31. Usnesení  

32. Závěr        
 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, přivítal 
přítomné občany (na zasedání je kromě zastupitelů přítomno cca 30 občanů) a uvedl, že 
zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední 
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desce od 9. dubna 2019, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm 
přítomno všech 9 členů zastupitelstva, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se. 

 
K bodu 2) 

Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další body, které by zastupitelstvo 
obce mělo projednat: 

⮚ Projednání smlouvy na zpracování PD na cyklostezku do Kostelce na Hané 

⮚ Informace o přípravě na financování kanalizace úvěrem 

 
● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 34 bodů 

 
● O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●  Návrh programu byl přijat. 
 

K bodu 3) 
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného 

● Dále navrhl na ověřovatele zápisu pana Miroslava Říčaře a Josefa Měchuru 
● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 – 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 o dílo mezi obcí Bílovice – Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec 
na Hané, IČO: 00288012 a sdružením dodavatelů „Společnost VHS-ČAK Bílovice 
Lutotín“, VÁHOSTAV – SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 31356648, ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČ: 25515608 
dle předloženého návrhu smlouvy o dílo byla uzavřena 

● Usnesení č.4: smlouva o dílo na „Stavební úpravy objektu Žudru v Bílovicích č.p.35“  se 
společností DOPOSINVEST s.r.o., Bohuslavice 19, 798 56 Bohuslavice IČ: 25328905. 
byla uzavřena 

● Usnesení č.5: kupní smlouva na koupi nemovitostí - pozemku parc. č. 331/5 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 15 m2, zapsán na LV č. 535 pro k.ú. Bílovice, 
obec Bílovice – Lutotín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Prostějov se spoluvlastníky: Mgr. Ivankou Balcaříkovou, Bílovice 
137, 798 41 a Františkem Valou, Bílovice 137, 798 41 za částku 750,-Kč a dále koupi 
pozemku parc. č. 1731 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 5 m2, zapsáno 
na LV č. 433 pro k.ú. Bílovice, obec Bílovice – Lutotín, vedeno u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov se spoluvlastníky: Monikou 
Mikšíkovou, Bílovice 50, 798 41 a Pavlou Mikšíkovou, Bílovice 50, 798 41 Bílovice – 
Lutotín za částku 250,-Kč byla uzavřena 

● Usnesení č.6: Žádosti o dotace na MMR a na Olomoucký kraj byly podány 

● Usnesení č.9: Kupní smlouva č. 22/2019 na koupi telefonní kabiny v Bílovicích se 
společností O2 Czech Republic a.s, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, 
PSČ 140 22, Česká republika, IČ 60193336, za částku 1210,- Kč včetně DPH byla 
uzavřena 

● Usnesení č.10: Darovací smlouva pro s Klubem stolního tenisu Bílovice na částku ve 
výši 5.000,-Kč a byla uzavřena 

● Usnesení č.11: Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na pořízení 
techniky pro lesy obce Bílovice – Lutotín se Státním zemědělským intervenčním 
fondem, ve smečkách 801/33, 110 00, Praha, IČ: 48133981 byla uzavřena 
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● Usnesení č.12: Příkazní smlouva na technický dozor investora při stavbě kanalizace v 
Lutotíně se společností STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, 
Olomouc, IČ: 25334107 za částku 278.300,-Kč včetně DPH byla 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: 

⮚ Probíhají stavební práce na rekonstrukci budovy č.p. 39 a na KC na hřišti. 

⮚ Proběhlo jednání z SSOK, dopravním inženýrem PČR a následně bylo umístěno nové 
dopravní značení na výjezdu z Lutotína na silnici KnH – Hluchov. 

⮚ Byly podány žádosti na dotace – Ol. kraj: 
1) Obnova kulturních památek - výměna oken na ŽUDRU 
2) Podpora prevence kriminality – Zabezpečovací zařízení a kamerový systém na 

č.p. 39 OÚ 
3) Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného 

vybavení JSDH     - pro Bílovice - nabíječka a kompresor pro udržení tlaku 
v cisterně pro Lutotín - 

4) Podpora budování a obnovy infrastruktury obce – na opravu střechy na budově 
OÚ v Bílovicích 

5) Podpora výstavby a oprav cyklostezek – cyklostezka Kostelec – Lutotín 
 

⮚ Byly podány žádosti na dotace – MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova 
z podprogramu: 

1) 1/ DT 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací – na opravu MK 1c v 
Lutotíně 

2) 2/ DT 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – na opravu 
střechy na budově   OÚ v Bílovicích č.p. 39 

3) 3/ DT 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku– na vybavení hřišť B+L 

4) 4/ Je připravována PD na rekonstrukci bývalého kravína-teletníku ve dvoře č.p. 
39 

⮚ Jsou připravovány projektové dokumentace na : 
1) Cyklostezku mezi KnH a Lutotínem 
2) Na chodníky v Lutotíně 

⮚ Na obci v současné době nejsou žádní pracovníci přes ÚP. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 
   K bodu 6)    

V tomto bodě seznámila hospodářka obce paní Věra Reichstädterová přítomné se závěrečným 
účtem obce za rok 2018.  
Obec vlastní majetek v účetní hodnotě 84.776.869,07 Kč  
Obec hospodařila v roce 2018 příjmy ve výši: 15.872.564,26 Kč 
                                                  výdaji ve výši: 13.483.335,93 Kč 
                                                         přebytek: +2.389.228,33 Kč 
 
Kompletní závěrečný účet obce za rok 2018 je vyvěšen na úřední desce od 26.února 2019 a je 
také zveřejněn na elektronické úřední desce obce. 
Dále hospodářka obce seznámila přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2018 a navrhla 
převést výsledek hospodaření ve výši 2.389.228,33 Kč z účtu 431 na účet 432. 
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Nikdy z přítomných nevznesl žádné výhrady  
Starosta tedy navrhl schválit bez výhrad závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín za rok 2018 a 
účetní závěrku obce za rok 2018 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

 Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 7) 

Starosta v tomto bodě informoval přítomné o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, 
které proběhlo 22.února 2019 
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo: 

⮚ Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 
prostředků,  

⮚ Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,  

⮚ Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,  peněžní operace, týkající se 
sdružených prostředků a cizích zdrojů 

⮚ 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, 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,  

⮚ Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,  

⮚ Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 

⮚ Ručení za závazky fyzických a právnických osob 

⮚ Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob 

⮚ Zřizování věcných břemen k majetku územního celku 

⮚ Účetnictví vedené územním celkem, 

⮚ Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 
 

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o auditu na vědomí 
 

K bodu 8) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s účetní závěrkou  Mateřské školy za rok 2018. 
Mateřská škola měla schváleny výdaje ve výši 1.903.633,78-Kč 
Ve skutečnosti vydala 1.895.098,85 Kč 
Přebytek hospodaření MŠ činí 13.163,07 Kč, starosta navrhl převést přebytek hospodaření do 
fondu rezerv MŠ. 
 
Nikdo z přítomných nevznesl žádné výhrady  
Starosta navrhl schválit účetní závěrku MŠ za rok 2018 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 9) 

Starosta v tomto bodu zasedání seznámil přítomné s návrhem veřejnoprávní smlouvy o 
zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků se Statutárním 
městem Prostějov. Doposud platná smlouva byla všem obcím spadajícím pod ORP Prostějov 
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vypovězena. Obec platila za projednání každého přestupku 1.000,-Kč, v nové smlouvě se 
počítá s roční paušální úhradou ve výši 9070,-Kč.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků se Statutárním městem Prostějov, IČO: 00 28 86 
59, náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov   
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
     

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 10) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s průběhem pořizování změny č.2 Územního plánu – 
jedná se o změnu funkčního využití parcely č.1086 v Bílovicích. Změna je pořizována 
zkráceným způsobem na náklady žadatele a při jejím pořizování nebyly vzneseny žádné 
připomínky.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
1) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh způsobu vyhodnocení připomínek a návrh 

rozhodnutí o námitkách, zároveň konstatuje, že k návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Bílovice – Lutotín, pořizované zkráceným postupem nebyly uplatněny žádné námitky ani 
připomínky. 

2) podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů a za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech 2,3 

3) , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §§ 
171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
vydává formou opatření obecné povahy č. 1/2019 Změnu č. 2 Územního plánu 
Bílovice – Lutotín, pořízenou zkráceným postupem. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 11) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí s Povodím 
Moravy, s.p. Jedná se o parcelu č.1064 v K.Ú. Bílovice okolo Svodnice, kde jsou v současné 
době sloupy s elektrickým vedením, na nichž je umístěno veřejné osvětlení. Při umístění 
elektrického vedení do země společnost E-On sloupy odstraní a na umístění veřejného 
osvětlení se budou muset zabetonovat nové sloupy, které budou v pozemku, který není ve 
vlastnictví naší obce, ale patří Povodí Moravy. Za povolení k umístění sloupů požaduje vlastník 
5.000,-Kč. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl místostarosta přijmout usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti pro umístění stavby „ Bílovice, obnova VO a optické vedení“ na pozemku 
parc.č. 1064, v katastrálním území Bílovice se společností Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 
932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013, za částku 5.000,-Kč 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 
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K bodu 12) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě se Společností VHS-
ČAK Bílovice Lutotín. Jedná se o posunutí termínu realizace stavby kanalizace v Lutotíně, a to 
s ohledem na skutečné ukončení zadávacího řízení a předání staveniště. K předání staveniště 
došlo 1. dubna 2019, stavební práce by měly být zahájeny 29. dubna 2019. Nový termín 
dokončení celé stavby je 12. listopadu 2020. Starosta dále informoval o uzavírce komunikace 
v Lutotíně, která je plánovaná od 29. dubna do 15. července. V době této uzavírky bude 
zastávka školního autobusu u hřiště v Lutotíně.  
Pan Wolker se dotázal, jakým způsobem budou moci občané parkovat své automobily v době 
výstavby kanalizace a zda by bylo možné automobily parkovat například na hřišti. Starosta 
uvedl, že výstavba bude probíhat po částech, a neměl by být problém zaparkovat například u 
farmy, nebo na prostranství u kaple. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na aktualizaci termínů 
stavby se sdružením dodavatelů „Společnost VHS-ČAK Bílovice Lutotín“, VÁHOSTAV – SK 
a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31356648, ČAK CZ s.r.o., 
Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČ: 25515608 
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh dodatku prostudovat. 
 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 13) 

V tomto bodě tomto bodě informoval přítomné o přihlášení obce k plátcovství DPH při stavbě 
kanalizace. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášení obce k plátcovství DPH 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 14) 

V tomto bodě starosta informoval přítomné o výběrovém řízení na pořízení lesní techniky. Na 
pořízení této techniky má obec přidělenou dotaci ve výši 50% ze SZIF. Jedná se nákup přívěsu 
za traktor, mulčovače, rotačního kypřiče, křovinořezu, motorové pily, samojízdného mulčovače 
a rampovače. Byli osloveni tři potenciální dodavatelé, z nichž nejnižší nabídkovou cenu 
předložila společnost SDO Technika, s.r.o., a to ve výši 423.000,- Kč bez DPH. S touto 
společností by tedy měla být uzavřena kupní smlouva. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Pořízení lesní techniky pro 
Obec Bílovice-Lutotín“ a uzavření kupní smlouvy na dodávky veřejné zakázky, zadané 
postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností SDO 
Technika, s.r.o., Šenov u Nového Jičína, Jaselská 451 742 42, IČ: 29446619. Předmětem 
smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek týkajících se projektu „Pořízení lesní 
techniky pro Obec Bílovice-Lutotín“, a to v souladu se zadávací dokumentací za cenu 
511.830,-Kč včetně DPH.  
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
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● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 
 

K bodu 15) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí se 
společností E-On na elektrickou přípojku k parcele č.1086, která vede po pozemku ve 
vlastnictví obce 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č.: 1030049017/001 pro umístění stavby “Bílovice, DS NN, Herníková” na pozemcích 
parc.č. 1087, 1230 v katastrálním území Bílovice se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 1.100,-Kč 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 16) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene na 
umístění sloupu před domem č.p.9 v Bílovicích. Na uzavření této smlouvy byla v minulosti 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-
014330049066/001 pro umístění stavby „Bílovice, úprava DS, Režný“ na pozemku parc.č. 
260/1, v katastrálním území Bílovice se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 7.000,-Kč 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 17) 

V tomto bodě informoval přítomné o žádostech občanů o odprodej pozemků, které dlouhodobě 
využívají, ale pozemky jsou ve vlastnictví obce. Na většinu nesrovnalostí se přišlo při obnově 
/digitalizaci/ katastrálního operátu. Dále se jedná o pozemky, které jsou v sousedství pozemků 
zájemců o koupi. Starosta navrhl žadatelům vyhovět, na prodej těchto pozemků musí být 
nejdříve zveřejněn záměr. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměrů na prodeje pozemků v KÚ Bílovice: č.69/1 díl 
“a”, č.69/9, č.69/10, č.69/11, č.69/12, č.69/13, č.69/14, č. 260/4, č.260/5, č.260/6, č.260/7, 
1096, č.56, č.891/3, č.891/4, č.891/5, č.214/3, č.300/1, č.300/1, č.1047, č.914 
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním těchto záměrů 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 18) 

V tomto bodě informoval přítomné o plánu na opravu bývalého kravína v areálu obecního 
úřadu v Bílovicích. Opravené prostory by sloužily pro garážování obecní techniky a skladování 
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materiálu. Objekt kravína bude zaregistrován jako Brownfield a bude podána žádost o dotaci 
na Ministerstvo pro místní rozvoj na jeho opravu. 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní 
rozvoj z programu MMR Programu 117D082 – Podpora regenerace brownfields pro 
nepodnikatelské využití a registraci objektu „Bílovice - bývalý objekt kravína“ v kategorii 
„BROWNFIELD“. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 19) 

Starosta v tomto bodě informoval přítomné o žádosti SŠ, ZŠ, MŠ Jistota, o.p.s. o finanční dar 
ve výši 16.000,-Kč na částečnou úhradu nákladů na výuku dvou žáků z naší obce, kteří tuto 
školu navštěvují. Se žádostí obec obdržela i návrh darovací smlouvy na tento finanční dar. 
Starosta navrhl, stejně jako v minulých letech dar poskytnout. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. na 
částečnou úhradu nákladů ve výši 16.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční 
dar. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 (Martin Smutny) 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 20) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné se žádostí Domova pro seniory Kostelec na Hané o 
finanční dar ve výši 9.400,- Kč na jednoho obyvatele domova pro seniory. V současné době je 
v domově ubytován jeden senior z naší obce. Starosta navrhl poskytnutí daru, stejně jako 
v předchozích letech schválit. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 9.400,-Kč na obyvatele 
Domova pro seniory Kostelec na Hané, který pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy 
na tento finanční dar.                                                  
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 21) 

V tomto bodě informoval přítomné o žádosti Kostelce na Hané o spolufinancování nákladů na 
dopravu při zájezdech na kulturní akce, kterých se účastní i občané z naší obce. Město 
Kostelec na Hané poskytuje pro Klub seniorů Kostelec na Hané zdarma tuto autobusovou 
dopravu, senioři si hradí pouze vstupenky. Vzhledem k účasti seniorů z Bílovic (nástup i výstup 
v Bílovicích) žádá o zvážení možnosti částečného příspěvku (rozpočteno na osoby). V případě 
souhlasu by se kostelečtí i naši senioři mohli zúčastnit více akcí. 
Náklady budou procentuálně rozpočítány na účastníky z Kostelce a z naší obce. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování nákladů na dopravu na kulturní akce pořádané 
klubem seniorů s Městem Kostelec na Hané 
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● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 22) 

V tomto bodě informoval přítomné o žádosti SŽDC k vyjádření naší obce ke zrušení 
železničního přejezdu mezi Lutotínem a Kostelcem na Hané. SŽDC podmiňuje zrušením 
přejezdu vydání kladného stanoviska ke stavbě cyklostezky. Starosta k tomu ještě uvedl, že na 
zrušení přejezdu bude probíhat stavební řízení, při kterém budou moci všichni dotčení podat 
námitky. Navrhl tedy vydat kladné stanovisko. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje kladné stanovisko obce k žádosti SŽDC o zrušení železničního 
přejezdu na polní cestě mezi Lutotínem a Kostelcem na Hané 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 23) 

V tomto bodě informoval starosta přítomné o zahájení prací na stavbě kanalizace v Lutotíně. 
K předání staveniště došlo 15.dubna a stavební práce budou zahájeny 29. dubna. S tím 
souvisí i uzavírka komunikace v Lutotíně, která bude probíhat od 29. dubna do 15. července. 
V době uzavírky budou autobusové linky, které zajíždějí do obce, zastavovat u hřiště, kde se 
budou otáčet. Starosta dále informoval o schůzce s projektantem kanalizace a stavbyvedoucím 
z realizační firmy, která proběhne 2.května v 16:00 na obecním domě v Lutotíně. Na této 
schůzce budou řešeny jednotlivé přípojky kanalizace k domům. Starosta dále vyzval přítomné, 
kteří mají zájem o připojení k vodovodnímu řádu, ať se přihlásí na obecním úřadě. 

 
K bodu 24) 

V tomto bodě informoval starosta o žádosti KaRaBíLek z.s. o finanční dar na provoz mikrojeslí 
v Lutotíně. Předsedkyně spolku Ing. Ivana Žáčková seznámila přítomné s provozem mikrojeslí. 
Uvedla, že v současné době jesle navštěvuje střídavě 7 dětí, které se po dohodě s rodiči 
střídají, v jeslích mohou být maximálně čtyři děti zároveň. Uvedla, že mikrojesle navštěvuje 
jedno dítě z naší obce a ostatní děti jsou z okolních vesnic. Rodiče i děti jsou s mikrojeslemi 
velice spokojeni. Martin Smutný k tomu uvedl, že pokud jsou rodiče tak spokojeni, zda by 
nebylo vhodné požádat je o příspěvek na provoz mikrojeslí, obec hradí veškeré náklady 
s provozem budovy a do budovy také investovala nemalé prostředky. Ivana Žáčková k tomu 
uvedla že mikrojesle jsou financovány dotací z MPSV a není možné vybírat od rodičů žádné 
příspěvky. Martin Smutný dodal, že dle jeho názoru by to formou daru bylo možné, Ivana 
Žáčková odpověděla, že ne. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 23.500,-Kč pro KaRaBíLek 
z.s. a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.                                                                                                                                               
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 (Martin Smutný) 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 25) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s plánem vybudovat fit stezku, která by vedla 
v Lutotíně od hřiště podél oku Romže do míst „staré Lihoměrky“. Projekt by byl realizován, 
pokud na něj získáme dotaci, která je výši 90%, náklady obce by činily přibližně 60.000,-Kč. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  



 

ZÁPIS č. 2/2019                                                                                                                             
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

dne 17. dubna 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79 
 

Stránka | 10  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Podání žádosti o dotaci na projekt FIT Stezky v Lutotíně 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 26) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem příkazní smlouvy na manažerské řízení 
projektu kanalizace v Lutotíně. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poradenství na akci 
„KANALIZACE LUTOTÍN“ CZ.05.1.30/0.0/0.0/17 071/0007077 s Ing. Lenka Štajnerovou, 
Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 87045958 za částku 72.600,-Kč včetně DPH 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 27) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné se smlouvou na technický dozor při stavbě 
komunitního centra na hřišti v Bílovicích. Technický dozor investora je jednou z podmínek při 
čerpání dotace a je i uznatelným nákladem v tomto projektu. Starosta navrhl využít u této 
stavby služeb Ing. Antonína Vlčka, který požaduje za tuto službu 19.000,-Kč. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
● Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru 

investora na akci „Komunitní centrum Bílovice“ s Ing. Antonínem Vlčkem, Jana Zrzavého 
3988/1, Prostějov, IČ: 48464775 za částku 19.000,Kč 

Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
V tomto bodě dále informoval přítomné o návrhu dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Komunitní 
centrum Bílovice“ se společností DOPOSINVEST, s.r.o. kde je nutné specifikovat přesné číslo 
registrace tohoto projektu. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Komunitní 
centrum Bílovice“ se společností DOPOSINVEST, s.r.o. Bohuslavice 19, 798 56 Bohuslavice 
IČ: 25328905 
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 28) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.I./2019.   

⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 522.601,- Kč. 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o ponížení výdajů o 5.392.409,-Kč. 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy – 4.869.808, Kč 
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Na výdajové stránce se jedná především o prostředky na stavbu komunitního centra na hřišti 
v Bílovicích a na opravu obecního úřadu v Bílovicích, na které budou po realizaci čerpány 
schválené dotace. Výdaje budou hrazeny z rozpočtové rezervy z minulých let. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.I./2019 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 29) 

V tomto bodě informoval přítomné o termínu svozu nebezpečného odpadu a velkoobjemného 
komunálního odpadu, který se bude konat 4. května 2019 na obvyklých místech. Přesná 
hodina bude ještě upřesněna rozhlasem a na vývěskách.  

 
K bodu 30) 

V tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy na projekt cyklostezky z Lutotína do 
Kostelce na Hané. Projekt by zpracovala společnost STAVING engineering services, s.r.o. 
která projektovala kanalizační přivaděč a disponuje geodetickým zaměřením trasy cyklostezky. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 
na cyklostezku z Lutotína do Kostelce na Hané se společností STAVING engineering services, 
s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, IČ: 03935442 za částku 195.000,-Kč 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 31) 

V tomto bodě informoval přítomné o přípravě financování kanalizace úvěrem. Starosta požádal 
KB, u které má obec účet, o zpracování nabídky na tento úvěr. Úrok činí 1,9% až 2,25% podle 
délky fixace úrokové sazby a délky splatnosti úvěru. 
 

K bodu 32) 
Diskuse 
            Starosta vyzval přítomné k diskusi  

⮚ Pan Miroslav Tesař se dotázal, za jakou cenu bude obec pozemky prodávat. Starosta 
odpověděl, že přibližnou cenu stanovuje znalecký posudek, záleží na druhu pozemku a 
jeho umístění. Dodal, že u pozemku, o který má pan Tesař zájem uvažují zastupitelé 
s cenou 250,-Kč za m2, protože za stejnou cenu se z této parcely prodávaly části 
manželům Halouzkovým a manželům Babiánkovým. Miroslav Tesař k tomu uvedl, že 
počítali s cenou nižší, a že se mu požadavek zastupitelů nelíbí a zasedání 
zastupitelstvo obce opustil 

⮚ Ivana Žáčková se dotázala, jakým způsobem by chtěli zastupitelé využívat budovu, 
v níž provozuje mikrojesle, pokud by ji opustila, protože některým zastupitelům dle 
jejího názoru toto využití nevyhovuje. Martin Smutný k tomu uvedl, že se mu jedná o to, 
aby obec neměla s provozem tohoto projektu výdaje, protože jesle bývají rodiči 
placeny. Ivana Žáčková k tomu uvedla, že zastupitelstvo schválilo na minulém 
zasedání nájemné, které je vysoké. Martin Smutný odpověděl, že se nejedná o 
nájemné, ale o provozní náklady budovy, jako je elektřin, plyn, vodné, stočné, odpady. 
Starosta dodal, že mikrojesle jsou infrastrukturou obce a bylo by dobré je v obci 
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zachovat. Miroslav Říčař dodal, že požadovaný dar byl KaRaBílKu schválen a navrhl 
diskusi o tomto tématu ukončit 

⮚ Pan Jiří Tesař opět otevřel otázku prodeje pozemků v Bílovicích. Uvedl, že žadatelům 
byla nabízena mnohem nižší cena za tyto pozemky a že 250,-Kč za m2 je za pozemek 
za zahradou vysoká cena. Starosta k tomu uvedl, že cenu s žádným se žadatelů 
neprojednával. Petr Krupa k tomu dodal, že se jedná o pozemek v intravilánu obce, 
který je možné zastavět a tomu odpovídá požadovaná cena. 

⮚ Pan Wolker se dotázal, v jakém termínu proběhne pravidelné očkování psů. Starosta 
odpověděl, že o termínu 6.5.2019 mluvil s veterinárním lékařem, ale ten mu jej doposud 
nepotvrdil. Jakmile bude termín znám, bude o něm informovat rozhlasem a na 
vývěskách 

⮚ Pan Minář se dotázal, kam může vyvézt stavební odpad, jako jsou střešní tašky. 
Starosta odpověděl, že obec stavební odpad nelikviduje, že se odváží na skládku 
například do Držovic. Miroslav Říčař k tomu dodal, že pokud se jedná o střešní tašky, 
tak ty používá Rosl na opravy polních cest, ať tedy zkusí kontaktovat pracovníka Rolsu 
a dohodnout se sním. 

⮚ Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 
 
K bodu 33) 

Usnesení: 

 

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Miroslava Říčaře   
a Josefa Měchuru 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Bez výhrad závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín za rok 2018 a účetní závěrku obce za rok 2018 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Účetní závěrku MŠ Bílovice-Lutotín za rok 2018 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků se Statutárním městem Prostějov, IČO: 00 28 86 59, náměstí T. G. 
Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov       
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Návrh způsobu vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách, zároveň konstatuje, že 
k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Bílovice – Lutotín, pořizované zkráceným postupem nebyly 
uplatněny žádné námitky ani připomínky. 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Uzavření nájemní smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby „Bílovice, 
obnova VO a optické vedení“ na pozemku parc.č. 1064, v katastrálním území Bílovice se 
společností Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013, za částku 
5.000,-Kč 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na aktualizaci termínů výstavby kanalizace v Lutotíně se 
sdružením dodavatelů „Společnost VHS-ČAK Bílovice Lutotín“, VÁHOSTAV – SK a.s., 
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31356648, ČAK CZ s.r.o., 
Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČ: 25515608,  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Přihlášení obce k plátcovství DPH 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  
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10. Výsledek výběrového řízení na akci „Pořízení lesní techniky pro Obec Bílovice-Lutotín“ a uzavření 
kupní smlouvy na dodávky veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, se společností SDO Technika, s.r.o., Šenov u Nového Jičína, 
Jaselská 451 742 42, IČ: 29446619. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení 
dodávek týkajících se projektu „Pořízení lesní techniky pro Obec Bílovice-Lutotín“, a to v souladu 
se zadávací dokumentací za cenu 511.830,-Kč včetně DPH. 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030049017/001 pro 
umístění stavby “Bílovice, DS NN, Herníková” na pozemcích parc.č. 1087, 1230 v katastrálním 
území Bílovice se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice IČO 28085400, za částku 1.100,-Kč 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330049066/001 pro umístění stavby 
„Bílovice, úprava DS, Režný“.  na pozemku parc.č. 260/1, v katastrálním území Bílovice se 
společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO: 
28085400, za částku 7.000,-Kč 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

13. Zveřejnění záměrů na prodeje pozemků v KÚ Bílovice: č.69/1 díl “a”, č.69/9, č.69/10, č.69/11, 
č.69/12, č.69/13, č.69/14, č. 260/4, č.260/5, č.260/6, č.260/7, 1096, č.56, č.891/3, č.891/4, 
č.891/5, č.214/3, č.300/1, č.300/1, č.1047, č.914 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

14. Podání žádostí o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj z Programu 117D082 – 
Podpora regenerace brownfields pro nepodnikatelské využití a registraci objektu „Bílovice - bývalý 
objekt kravína“ v kategorii „BROWNFIELD“. 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

15. Poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve výši 
16.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

16. Poskytnutí finančního daru ve výši 9.400,-Kč na obyvatele Domova pro seniory Kostelec na Hané, 
který pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar. 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

17. Spolufinancování nákladů na dopravu na kulturní akce pořádané klubem seniorů s Městem 
Kostelec na Hané 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

18. Kladné stanovisko obce k žádosti SŽDC o zrušení železničního přejezdu na polní cestě mezi 
Lutotínem a Kostelcem na Hané 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

19. Poskytnutí finančního daru ve výši 23.500,-Kč pro KaRaBíLek z.s. a uzavření darovací smlouvy 
na tento finanční dar.                               
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 1 (Martin Smutný) 

20. Podání žádosti o dotaci na projekt FIT Stezky v Lutotíně 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

21. Uzavření příkazní smlouvy na poradenství pro stavbu„KANALIZACE LUTOTÍN“ 
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17 071/0007077 s Ing. Lenka Štajnerovou, Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem IČ: 87045958 za částku 72.600,-Kč včetně DPH 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

22. Uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na stavbu „Komunitní 
centrum Bílovice“ s Ing. Antonínem Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1, Prostějov, IČ: 48464775 za 
částku 19.000,Kč 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

23. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Komunitní centrum Bílovice“ se společností 
DOPOSINVEST, s.r.o. Bohuslavice 19, 798 56 Bohuslavice IČ: 25328905 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

24. Rozpočtové opatření č.I./2019 



 

ZÁPIS č. 2/2019                                                                                                                             
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

dne 17. dubna 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79 
 

Stránka | 14  

 

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 
25. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na cyklostezku z Lutotína do 

Kostelce na Hané se společností STAVING engineering services, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, 
Olomouc, IČ: 03935442 za částku 195.000,-Kč 

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení č.1/2019 

2. Zprávu o činnosti 

3. Zprávu o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.5, č.7, č.8, č.10, č.11, č.12, č.15, 
č.16, č.19, č.21, č.22, č.23, č.25 tohoto usnesení 

2. Starostu obce podáním žádostí o dotace uvedených v článku I. bod č.14, č.20 tohoto usnesení 
3. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.13 tohoto usnesení 

 

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín vydává: 

 
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává formou opatření obecné povahy č. 1/2019 
Změnu č. 2 Územního plánu Bílovice – Lutotín, pořízenou zkráceným postupem. 

 
K bodu 34) 
        Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 19:40 hodin. 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
Ověřili: Bc. Miroslav Říčař …………………………… 
 
            Josef Měchura, DiS………………………………… 
 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 
Vyvěšeno dne: 27.4.2019 
Sňato dne:  


