
ZÁPIS Č. 4/2019
ze msedáni zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne 6. srpna 2019 od 18:00 hodin v zasedací mísenosti obecního domu v Lutotíně Č.p. 79

Účast: občané dle prezenční listiny

Ze zastupitelů obce: Ing, Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Eva OŠčádabvá, Pavel Synek,
Josef Měchura, Dis

Omluveni: Petr Krupa, Vladimir Stančík, Bc, Miroslav Řičař, RNDr. Pavel Ptáček Ph.O.

Program jednání:
1. Zahájeni
2. Schváleni programu
3. Určeni zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plněni usneseni ze zasedání ZO č. 3/20i9
5. Informace o Činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednáni podáni žádosti o dotaci v programu Olomouckého kraje .Fond ria podporu výstavby a

obnovy vodohospodářské infrastruktury na území kraje" na spolufinancováni výstavby kanalizace
v Lutotíně

7. Projednáni záměru na koupi části pozemku 1064 tzv. svodnice v k.ú. Bílovice od Povodí
Moravy,s.p,

8. Diskuse
9. Usneseni
10. Závěr

K bodu l)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, přivítal
přítomné občany (na zasedání je kromě zastupitelů přítomno 6 občanů) a uvedl, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od 29.
Července 2019, tedy vÍce než 7 dni před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomno 5
členů, což je nadpolovičnI většina Členů zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně
jednat a usnášet se.

K bodu 2)
Starosta přečetl pŕogram jednání, který by zastupitelstvo obce mělo projednat:

· Nato vyzval přítomné k dalšímu doplněni programu
· Nikdo z další se k doplněni programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednáni

celkem 10 bodů

· O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 5 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
0 Návrh programu byl přijat.

K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného

0 Dále navrhl na ověřovatek zápisu pani Evu Oščádalovou a pana Josefa Měchuru
· O návrhu nechal hlascwat - PRO: 5 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat.

K bodu 4)
Starosta obce informoval přítomné o plněni usneseni přijatých na minulém zasedání
zastupitelstva obce.

· Usneseni Č.3: dodatek Č.2 ke smlouvě o dílo 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,, Havličkova 2788/135, 767 01
Kroměříž, lČ: 25515608 byl uzavřen
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ZÁPIS Č. 4/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne 6. srpna 2019 od IB:® hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně Č.p. 79

· Usneseni Č.4: dohoda o provedeni záchranného archeologického výzkumu s Ústavem
archeologické amátkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova 1321/30,614 00 Brno, IÉ:48511005 byla uzavřena

· Usneseni Č.5: smlouva o spolupráci s Obci Blatnička, lČ: 00488518, Blatnička 163, 696
71, za částku 1.000,-KČ byla uzavřena

· Usneseni Č,6: smlouva o poskytnuti dotace č. 2019/02444/OSR/DSM s Obmouckým
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany. 779 11 Olomouc, Č: 60609460 na částku
5C\0.000,-KČ byla uzavřena

· Usneseni Č.7: smlouva o poskytnuti dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, lČ: 60609460 na .Vyzdívku verandy, doplněni
oken, dveří, opravu vrat, opravy a doplnění omítek a obnovu fasády včetně nátěru na
žudru v Bí|ovicÍch" na částku 200.000,-KČ byla uzavřena

· Usnes8ni Č,8: smlowa o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, lČ: 60609460 na vybaveni jednotky sboru
dobrovolných hasičů Lutotín na pořízeni motorové pily ve výši 20.000,-KČ byla uzavřena

· Usneseni Č.9: kupní smlouva na dodávky se společnosti JRK Česká republika s.r.o.,
Bolzanova 1615/1, 110 00, Praha 1, lČ: 24853640 za cenu 647.713,-KČ včetně DPH.
byla uzavřena

· Usneseni Č.10: Smlouva o dílo na zpracováni Uzemni studie sidelni zeleně obce
Bíbvice-Lutotin se spdečnosti Arvita P, spol, s.r.o., Příčná 1541, 765 02, Otrokovice,
lČ: 60706708 za Částku 33.275,-KČ včetně DPH doposud nebyla uzavřena

· Usneseni Č.11: Smlouva příkazní smlouva na podáni žádosti o podporu z MMR se
Tečnosti BON Finance, s,t.o. 28. října 68/165, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory,
|u:29454760 za částku 84.700,-KČ včetně DPH byla uzavřena

· Usneseni Č.12: Smlouvy o prodeji pozemků doposud nebyly uzavřeny
· Usneseni Č.13: Smlouva o dílo s na provedeni

dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu ,,Oprava střéchy
budovy OÚ Bílovice č.p.39" za cenu 2.686.229,-KČ včetně DPH byla uzavřena

· Usneseni Č.14: Příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na akci
nOprava střechy obecního úřadu v Bilovicích č,p, 39" za cenu 12.600,-KČ a na akci
,,Výměna oken a dveří na budově č.p. 35 v Bllovicich" za cenu 9.600,-KČ s

lČ: 48464775 byly uzavřeny

0 Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plněni usneseni na vědomi

K bodu 5)
Starosta obce informoval přítomné o svoji činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od minulého
zasedání zastupitelstva obe:

> Probíhají stavební práce na rekonstrukci budovy č.p, 39 a na KC na hřišti.
> Probíhá výstavba kanalizačního přivaděče z Lutotína do Kosteke a stavba

kanalizačních přípojek k nemovitostem
> Proběhla schůzka s pracovníky odboru památkové péče, projektantkou ohledně přípravy

PO na rekonstrukci žudru. (Oprava střechy, VC. klempířských prvků a komínů, rek.
vytápěni a ohřevu teplé vody, dozděni Štítu a fasáda k sousedům, demolice zbytků
hospodářského objektu, zvýšeni podchozi výšky původních místnosti, rekonstrukce
ekktro rozvodů, zatepknl půdy, odstranění nástřešáků vedeni NN, možnost vybudováni
venkovního posezení), PO je přípravou na podáni žádosti q dotaci do tzv, Norských
fondů,

> Na obci je současné době jedna pracovnice přes ÚP.

· Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomi

K bodu 6)
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ZÁPIS Č. 4/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Bihivice - Lutotín konaného

dne 6. srpna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s přípravou na podání žádosti q dotaci na Olomoucký
k'aj, a to na spolufinancováni stavby kanalizace v Lutotíně. Jedná se q dotaci z Fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Obmouckého kraje
2019. Náklad na stavbu kanalizace v Lutotíně činí 12 827 328,- Kč, 63% z této částky jedotace ze SFÍP a spoluúčast naši obce je přibližně 4 500 000,-KČ. Olomoucký kraj přispívá až

do výše 50%, ale záleží na počtu žadatelů. Podání žádosti je nutné schválit zastupiteistvem
obce a termín pcdání žádosti je do 9.srpna. Starosta k tomu uvedl, že tento bod jednání
zastupitelstva obce byl důvodem svoláni zastupitelstva, v tak brzkém terminu od předchozího
zasedání, Dále uvedl, Že obec se musí zavázat, že kanalizace zůstane ve vlastnicNi naši obce
nejméně 10 roků,

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
ZastupitetsNo obce schvaluje podáni žádosti o dotaci na Olomoucký kraj z programu:
.výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren
odpadních vod a kanalizaci" na spoluňnancováni stavby kanalizace v Lutotíně.
Dále prohlašuje, že majetek pořízený z dotace má ve svém vlastnictví, včetně majetkových
práv. Dák deklaruje ponecháni majetku pořízeného z dotace po dobu min. 10 let v majetku
obce a souhlasí s realizaci akce, na kterou je podávána žádost o dotaci na Olomoucký kraj, v
rámci dotačního programu ,,Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje" a pověřuje starostu obce podáním žádosti o tuto
dotaci

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 5 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 7)
Starosta v tomto badě informoval přítomné d několika neúspěšných žádostech o bezúplatný
převod pozemku parc. č, 1064 v KÚ Bílovice. Jedná se svodnici u lešanské silnice. Starosta
uvedl, že po jednání s Povodím Moravy, je nejvhodnějším řešením požádat o koupi alespoň
části tohoto pozemku, který přímo navazuje na silnici do Lešan a záměrem naŠi obce je zde
vybudovat silniční záliv se zastávkou. Dodal, že Povodí Moravy bezúplatné převody pozemků
neprovádí.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
· Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku parcelní číslo 1064 v katastrálním území

Bílovice o přibližné výměře 3700m2 a pověřuje starostu obce k jednání o odkoupeni této části
pozemku s Povodím Moravy, s.p.

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 5 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 8)
Diskuse

Starosta vyzval přítomné k diskusi
> Pan se dotázal, zda by bylo moŽné nějakým způsobem omezit provoz

automobilů v Lutotíně, kde je při stavbě kanalizace rozkopaná vozovka a především
řidiči, kteří vesnicí jen pnojížději, nepřizpůsobuji rychlost jízdy stavu vozovky. Navrhl
snížit rychlost na 30 km/h a požádat dopravní policii o prováděni kontrol, Starosta
uvedl, že do Lutotína je zákaz vjezdu a že nakonec budou pokutováni místní občané.
Pan J k tomu dodal, že zákaz nikdo nerespektuje.

> Pan se dotázal, zda by obec mohla omezit nařízením, nebo vyhláškou
hlučné činnosti v neděli odpoledne. Starosta uvedl, Že takovou vyhlášku by obec mohla
vydat, ale považuje za lepší řešeni domluvu mezi občany,

> Nikdo se do diskuse nepřihlásil.
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ZÁPIS Č. 4/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne 6, srpna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecníhť) domu v Lutotíně Č.p. 79

K bodu 9)
Usnesení:

l.Zastupitelstvo obce Bňovice-Lutotin schvaluje:
1. program zasedání

Pro 5/ proti 0/ zdržel se O
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pani Evu Oščádalovou

a pana Josefa Měchuru
Pro 5/ proti 0/ zdržel se O

3. Podáni žádosti o dotaci na Olomoucký kraj z programu: .výstavba, dostavba, intenzifikace
čistíren odpadních vod včetně kořenových Čistíren odpadních vod a kanalizaci" na
spolufinancováni stavby kanalizace v Lutotíně.
Pro 5/ proti 0/ zdržel se O

4. Koupi části pozemku parcelní číslo 1064 v katastráinim území Bílovice o přibližné výměře
370Om'
Pro 5/ proti 0/ zdržel se O

II. Zastupitelstvo obce Bilovice-LutotIn bere na vědomi:
1. Plněni usneseni Č.3/2019
2. Zprávu o činnosti

III. Zastupitelstvo obce BÍ|ovice-Lutotir1 pověřuje:
1. Starostu obce podáním žádosti o dotaci uvedené v článku l. bod Č.3 tohoto usnewni
2. Starostu obce k jednání o odkoupeni části pozemku parcelní čís io 1064 v katastrálním území

Bílovice o přibližné výměře 3700m' s Povodím Moravy, s.p.

N. Zastupitelstvo obce Bibvice-Lutotin prohlašuje:
Že majetek pořízený z dotace, uvedené v Článku l. bod Č.3 tohoto usneseni, má ve svém vlastnictví,

vČetně majetkových práv. Dále deklaruje ponecháni majetku pořízeného z dotace po dobu min.
1 O let v majetku obce a souhlasí s realizaci akce, na kterou je podávána žádost o dotaci na
Olomoucký kraj, v rámci dotačního programu .Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje"

K bodu 10)
Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukonČil zasedání
zastupitelstva obce v 18:30 hodin.

Zapsal: Martin Smutný l

Ověřih: Eva Oščádabvá ..,...... ,.. -"":Josef Měchura, DiS "ZZ-='<,

Martin Smutný ,1

""ý='"/ l ':_',""""
Vyvěšeno dne: i6.82 19
Sňato dne'

Ing. Miroslav Hochvald _ "

,r""> '
"
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