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Účast: občané dle prezenční listiny 

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

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 3/2021 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  
6. Projednání výsledku VŘ na „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lutotíně“  
7. Projednání výsledku VŘ na „Revitalizace zeleně v obci“ a smlouvy na VŘ.  
8. Projednání výsledku VŘ na „Zvýšení ekostability“ a smlouvy se SFŽP.  
9. Projednání smlouvy s Ol. krajem – péče o přírodní památku Na hůrkách  
10. Projednání prodeje pozemků v Lutotíně u cyklostezky   

11. Projednání financování zastávek autobusů nad Lutotínem, oprav komunikací a chodníků v 
návaznosti na dotace MMR a Ol. kraje  

12. Projednání vítání občánků  
13. Projednání nabídek na přípravu PD – hřiště, žudr  
14. Projednání úprav v lokalitě hliníků  
15. Projednání žádosti o pronájem pozemku p.č. 606 v katastru obce Lutotín  
16. Projednání návrhu na prodloužení pojištění   
17. Projednání výsledků ankety k obecnímu znaku  
18. Seznámení s rozp. opatřeními č.7/2021 a č. 8/2021  
19. Diskuse  

20. Usnesení  
21. Závěr        

 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, 
přivítal přítomné zastupitele a 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 10. srpna 2021, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na 
něm přítomno 7 členů zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet 
se.  
Dále dodal, že zasedání se koná za zpřísněných hygienických opatření, přítomní 
zastupitelé i občané mají na ústech nasazeny roušky a mezi sebou udržují rozestupy 
minimálně 2 metry.  
 

K bodu 2) 
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další bod, který by zastupitelstvo 
obce mělo projednat: 
⮚ Projednání záměru o výpůjčce pro spolkové prostory 

⮚ Projednání umístění přechodného dopravního značení 
⮚ Projednání dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod s Městem Kostelec na Hané 

⮚ Informace o žádosti politických stran o výlep plakátů 

● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 25 bodů 

 

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

K bodu 3) 
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného 

● Dále navrhl na ověřovatele zápisu paní Evu Oščádalovou a pana Pavla Synka 

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

  

K bodu 4) 
Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání 
zastupitelstva obce. 

● Usnesení č.3: dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Dětská hřiště Bílovice - 
Lutotín“ se společností HRAS – zařízení hřišť s.r.o. Zemědělská 145/6, 736 01, 
Havířov- Dolní Datyně, IČ: 47666331 byl uzavřen 

● Usnesení č.4: smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy 
Lutotín“ s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, 
IČ: 60609460 byla uzavřena 

● Usnesení č.5: smlouva o poskytnutí dotace na vybavení jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Bílovice na pořízení zásahových hadic s Olomouckým krajem, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 byla uzavřena                               

● Usnesení č.6: smlouva o poskytnutí dotace na vybavení jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Lutotín na pořízení ochranných prostředků s Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 byla uzavřena                              

● Usnesení č.7: smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/01630/OSR/DSM s Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 50.000,-Kč s 
Monikou Dostálovou, Bílovice 136, 798 41, IČ:01987488 byly uzavřeny 

● Usnesení č.9: smlouva o zřízení věcného břemene č.: č.: PV-014330066185/001 pro 
umístění stavby „Bílovice, DS NN, Tesařová“ na pozemku parc. č.1043, 889 v 
katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno IČO: 280 85 400, byla uzavřena                                                                                    

● Usnesení č.10: smlouva budoucí o zřízení věcného břemene č.: č.: PR-
001030065558/001-MOPR pro umístění stavby „B. Mlýn, Mokřiny, kabelová smyčka, 
Továrek“ na pozemku parc. č.1453 v katastrálním území Bílovice se společností EG.D, 
a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO: 280 85 400 byla uzavřena 

● Usnesení č.12: dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na 
úpravy a vybavení spolkových prostor v Bílovicích se Státním zemědělským 
intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00, Hlavní město Praha - Nové 
Město, IČ:48133981 byla uzavřena 

● Usnesení č.13: Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000,-Kč 
s SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Bílovice, Bílovice č.p.39, 798 41, 
IČ:62859820 a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 
100.000,-Kč se Spolkem Klub přátel Lihoměrky, Lutotín č.p. 79, 798 41, IČ: 07262167 
se splatností do 31.12.2021 byly uzavřeny    

● Usnesení č.14: Smlouva o zřízení věcného břemene v K.Ú. Bílovice se společností 
Infos LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za 
částku za částku 1.130.369,Kč. Dále uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene v K.Ú. Lutotín za částku 30,-Kč/m uložené chráničky v intravilánu 
obce a 5,-Kč/m v extravilánu obce byla uzavřena     

● Usnesení č.15: Smlouva o spolupráci s obcí Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 
696 71 za částku 1.000,-Kč byla uzavřena     
             

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí 
 
  K bodu 5) 
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Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od 
minulého zasedání zastupitelstva obce: 
⮚ Bylo vydáno stavební povolení na WC na hřišti v Lutotíně 

⮚ Proběhlo dokončení a kolaudace kanalizace v Bílovicích.  
⮚ Firma Infos od září zahájí výkopové práce a pokládku opt. vedení v Lutotíně  
⮚ Na hřišti v Bílovicích ve uskutečnily tři příměstské tábory 

⮚ Byly dokončeny instalace herních prvků na hřištích v Bílovicích a Lutotíně, dotace byla 
vyúčtována a již byla MMR proplacena 

⮚ Obec neobdržela dotaci z MMR na opravu místních komunikací v Lutotíně a 
v Bílovicích. Žadatelů bylo 1416 z toho 528 podpořených a 888 nepodpořených. 
Žádost podáme koncem roku znovu.   

⮚ Vyhodnocení deratizace z 18. května. Celkově bylo deratizováno 44 šachet kanalizace 
v Bílovicích a 37 šachet v Lutotíně. Byl zaznamenán požer nástrah v Bílovicích u 20 
šachet (45%) a v Lutotíně u 7 šachet (19%). Tedy v Lutotíně je výskyt hlodavců 
minimální a v Bílovicích je výskyt hlodavců ve východní části obce. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 
 

   K bodu 6)    
V tomto bodě starosta informoval přítomné o výběrovém řízení na akci „ZVÝŠENÍ  
 BEZPEČNOSTI DOPRAVY LUTOTÍN“. Starosta popsal, co je součástí této stavby, která se 
začala připravovat po tragické dopravní nehodě, která se na křižovatce nad Lutotínem stala. 
Jedná se o vybudování zálivů pro autobus a čekárny pro cestující, která bude ve směru od 
křižovatky na Kostelec. Čekárna bude průhledná, aby co nejméně omezovala výhled do 
křižovatky. Bude také zbourána stávající zastávka, která dle názoru dopravního inženýra brání 
bezpečnému výhledu z křižovatky. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo dne 11. srpna na 
2021 na obecním úřadě za účasti tříčlenné hodnotící komise. Na účast ve výběrovém řízení 
bylo osloveno pět dodavatelů. Cenovou nabídku předložily čtyři společnosti. 
⮚ JM Dynamic Project s.r.o.s částkou 2.633.292,- Kč 

⮚ INSTA CZ s.r.o.s částkou 2.179.752,91 Kč 

⮚ M – SILNICE a.s., oblastní závod Morava s částkou 2.549.242,28Kč 

⮚ STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast Střed s částkou 2.105.474,25 Kč 
 

Nejlevnější nabídku tedy předložila společnost STRABAG a.s. 
Se společností STRABAG a.s. by tedy měla být uzavřena smlouva o dílo na tuto stavbu:  
Na tuto stavbu má naše obec schválenou dotaci od Olomouckého kraje ve výši 1.044.752,11 Kč 

 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „ZVÝŠENÍ  
BEZPEČNOSTI DOPRAVY LUTOTÍN“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce, zadané postupem mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, se společností STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících stavebních 
prací týkajících se projektu „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY LUTOTÍN“ a to v souladu s 
projektovou dokumentací za cenu 2.547.623,84 Kč včetně DPH.                                                                   
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.                                                                  
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu o dílo prostudovat. 
 

⮚ O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

⮚ Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 

K bodu 7) 
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V tomto bodě informoval starosta přítomné o výběrovém řízení na akci „Revitalizace zeleně 
v intravilánu obce Bílovice - Lutotín“. Jedná se o výsadbu v parčíku, u prodejny, na 
zahradě za žudrem, před žudrem a kolem cesty za humny.  
Na zahradě za žudrem bude z důvodu výsadby ukončena pachtovní smlouva se současným 
uživatelem pozemku.  
Zastupitelé se dohodli, že na podzim se vysází novými stromy i parčík v Lutotíně a prostor 
okolo kaple sv. Anny. Výběrové řízení proběhlo dne 27. července 2021 na obecním úřadě 
v Lutotíně za účasti tříčlenné hodnotící komise. Na účast ve výběrovém řízení byli osloveni tři 
dodavatelé, cenovou nabídku předložil jen jeden z nich, a to Pavel Miserovský s nabídkovou 
cenou 801.909,38 Kč + DPH. S ním by měla být uzavřena smlouva o dílo na tyto výsadby. Na 
tento projekt má naše obec schváleno spolufinancování od Ministerstva životního prostředí ve 
výši maximálně 963.122,24 Kč. 
  

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Revitalizace zeleně 
v intravilánu obce Bílovice - Lutotín“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné 
zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
s Pavlem Miserovským, Bratří Sousedíků 1092, 760 01 Zlín, IČ: 45676241. Předmětem 
smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících prací týkajících se 
projektu „Revitalizace zeleně v intravilánu obce Bílovice - Lutotín“ a to v souladu s 
projektovou dokumentací za cenu 970.310,35-Kč včetně DPH.  
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy o dílo prostudovat. 
 

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

K bodu 8) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výběrový řízením na zpracovatele projektové 
dokumentace nakci „Obnova eko stability funkcí vodních toků a na vodu vázaných 
ekosystémů obcí Bílovice – Lutotín“, na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 90%. Projekt by 
měl být realizován do roku 2027. 
Na dodavatele proběhlo výběrové řízení, v němž byli osloveni tři projekční kanceláře, které 
předložily nabídky: 

● AGPOL s.r.o, s částkou 423.000,-Kč 
● AQUAPROCON s.r.o. s částkou 528.500, -Kč 
● AQUADROP, s.r.o. s částkou 415.000, -Kč 

Nejnižší nabídku podala společnost AQUADROP, s.r.o. s částkou 415.000, -Kč + DPH 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 
na projekt „Obnova eko stability funkcí vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů obcí 
Bílovice – Lutotín“ se společností AQUADROP, s.r.o. Sazovice 9, 763 01 Mysločovice, IČ: 
07419023 za částku 502.150, -Kč včetně DPH 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

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

K bodu 9) 
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem smlouvy na poskytování služeb 
s Olomouckým krajem. Jedná se o smlouvu na strojní sečení přírodní památky na Hůrkách. 
Sečení provádí naše obec pravidelně. V letošním roce Olomoucký kraj zaplatí za tuto službu 
16.450,-Kč, což je nižší částka, než v předchozím roce. Je to z důvodu odlišné velikosti 
sečených ploch. 
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● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb s Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 16.450,-Kč. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

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

K bodu 10) 
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné se záměrem zastupitelstva obce nabídnout 
k prodeji stavební pozemky v Lutotíně za stávajícími garážemi. V současné době se čeká na 
znalecký posudek, ze kterého vyjde prodejní cena těchto pozemků. Zastupitelé se po diskusi 
shodli, že nejvýhodnější bude zorganizovat prodej pozemků v elektronické aukci. Starosta 
zajistil cenovou nabídku na poskytovatele této služby, která činí 25.000,-Kč. Po vypracování 
znaleckého posudku, který stanoví cenu pozemků, se zveřejní záměr na prodej těchto 
pozemků. Dále budou nabídnuty k prodeji dva pozemky na stavbu garáží, které budou 
navazovat na stávající garáže. 
 

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 184/4, 184/11, 
184/13, 184/14, 184/15 v katastrálním území Lutotín 
 

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

 
K bodu 11) 

Starosta v tomto bodě informoval přítomné o současném stavu obecních financí. Stavba 
kanalizace v obou obcích stála celkem cca 38.000.000,-Kč, obec má na spolufinancování 
úvěr ve výši 7.000.000,-Kč. Uvedl, že na profinancování současných staveb bude v obecním 
rozpočtu chybět přibližně 3.000.000,-Kč. Jedná se o stavbu zastávek a výsadbu v intravilánu 
obce. Navrhl zajistit cenovou nabídku na úvěr, který by tyto náklady pokryl do okamžiku než 
budou proplaceny dotace na tyto akce. Účelový úvěr je levnější, než neúčelový. Pokud by se 
podařilo prodat obecní pozemky, nebylo by potřeba úvěr využít. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o žádosti na zpracování cenových nabídek na 
profinancování investičních akcí obce úvěrem na vědomí 

 
K bodu 12)    

V tomto bodě starosta navrhl uspořádat vítání občánků, a to 28. září. Dotázal se přítomných, 
zda k vítání upravit výši daru od obce. Přítomní zastupitelé se shodli na ponechání daru ve 
stejné výši 1.000,-Kč. Dále se zastupitelé shodli, že vítání občánků se tentokrát uskuteční 
v budově komunitního centra na hřišti v Bílovicích.  

 
K bodu 13) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s nabídkami na zpracování několika projektových 
dokumentací na střechu Žudru, úpravu historického přístavku na Žudru a na multifunkční 
hřiště v Bílovicích. Protože se jedná o projektové dokumentace za přibližně 430.000,-Kč, 
dohodli se zastupitelé, že o jejich pořízení budou jednat na některém z příštích zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

K bodu 14) 
V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s terénními úpravami v lokalitě Hliníky za 
Bílovicemi. Došlo k úpravě terénu a při zemních pracích vznikla cesta, která vede do 
bývalého sadu. Zastupitelstvo se shodlo, aby se tato lokalita v budoucnu osázela. 
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● Zastupitelstvo obce vzalo informace o změně využití území pro účel "Rozšíření 
obnovy krajinných struktur" na vědomí 

 
K bodu 15) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné se žádostí o pronájem pozemku parc. č. 606 
v katastrálním území Lutotín. Žadatel nabízí za pronájem 2.000,-Kč ročně. Původně žádal o 
prodej tohoto pozemku, ale ten zastupitelstvo obce neschválilo na svém minulém zasedání.  
Jedná se o pozemek za mlýnem v Lutotíně. 
  
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 606 
v katastrálním území Lutotín  
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto záměru                         

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

 
K bodu 16) 

V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem nové smlouvy o pojištění 
odpovědnosti zastupitelů, protože původní smlouvě skončila platnost, byla uzavřena na 3 
roky. Nová smlouva je na 10 roků. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti 
zastupitelů obce s Kooperativa pojišťovna a.s. Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8, 
IČ:47116617 za částku 4.750,-Kč ročně 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.                              

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

 
K bodu 17) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s výsledky ankety na výběr obecního znaku, která 
mezi občany proběhla. Výsledky jsou popsány v tabulce 

Anketa pro výběr obecního znaku 

Varianta Letáčky Mobilní rozhlas Hlasy celkem 

1 13 16 29 

2 1 19 20 

3 0 0 0 

4 40 27 67 

Zastupitelé se shodli, že výběr znaku projednají na některém z následujících zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení: 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo informace o výsledku ankety pro výběr obecního 
znaku a vlajky na vědomí 

 
K bodu 18) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.7/2021, které schválil 
starosta v rámci svojí pravomoci  
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o   0,- Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o  0,- Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy           0,- Kč 
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 7/2021 na vědomí  
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 tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.8/2021, které schválil 
starosta v rámci svojí pravomoci  
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 76.872,23 Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o  3.600,- Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy        +73.272,23 Kč 
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 8/2021 na vědomí  

 
K bodu 19) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s dotacemi na vybavení, které získaly spolky. 
Jednou z podmínek pro proplacení dotací je, aby pořízené vybavení měly spolky kde uložit, 
proto potřebují s obcí uzavřít smlouvy o výpůjčce těchto prostor. Před uzavření těchto smluv 
je nutné zveřejnit záměr na tuto výpůjčku. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru o výpůjčce prostor pro uskladnění vybavení 
s SDH Bílovice a Spolkem Klub přátel Lihoměrky  
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto záměru.                              

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

 
K bodu 20) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné se stížnostmi na havarijní stav příjezdové 
komunikace do Lutotína. Uvedl, že protože se nám nepodařilo získat dotaci na kompletní 
rekonstrukci této komunikace, bude se komunikace opravovat pouze provizorně. Oprava 
proběhne v termínu navazujícím na stavbu autobusových zastávek nad Lutotínem. Na 
kompletní opravu komunikace podáme žádost o dotaci opět v příštím roce. Dále navrhl 
umístit na komunikaci dočasné dopravní značení upozorňující na havarijní stav cesty. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění přenosného dopravního značení na komunikaci v 
Lutotíně 

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

 
K bodu 21) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dohody, která se týká provozu 
kanalizace do Kostelce na Hané a stanovuje technické specifikace s provozem souvisejících. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací s městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 
798 41 Kostelec na Hané 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh dohody prostudovat. 

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

 
K bodu 22) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné se žádostí politických stran a hnutí o umístění 
předvolebních reklam na sloupy veřejného osvětlení. Zastupitelé s umístěním reklam 
nesouhlasí. 
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Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce nepovoluje umístění předvolebních reklam na veřejné osvětlení v naší 
obci.                              

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

 
K bodu 23) 

Diskuse 

            Starosta vyzval přítomné k diskusi  
⮚ Starosta se dotázal přítomných, zda by byl někdo ochoten pomoci s revizí pomístních 

názvů. Po diskusi s přítomnými uvedl, že požádá o radu pana  

⮚ Pan  se dotázal, jakým způsobem se bude řešit protékající střecha na 
žudru. Starosta odpověděl, že při dešti se s obecními pracovníky na půdu podívají a 
zkusí místo, kterým teče najít a opravit. 

⮚ Starosta ukázal přítomným papírový model budovy žudru. Vystřihovánku bude možné 
zakoupit.  

⮚ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 
 
K bodu 24) 

Usnesení: 

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
1. Program zasedání 

 Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Evu Oščádalovou   

a Pavla Synka 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

3. U výsledek výběrového řízení na akci „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY LUTOTÍN“ a 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, zadané postupem 
mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností STRABAG a.s. 
Kačírkova 982/4 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k 
provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „ZVÝŠENÍ 
BEZPEČNOSTI DOPRAVY LUTOTÍN“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 
2.547.623,84 Kč včetně DPH.                                                                                                                         
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Výsledek výběrového řízení na akci „Revitalizace zeleně v intravilánu obce Bílovice - 
Lutotín“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, s Pavlem Miserovským, Bratří 
Sousedíků 1092, 760 01 Zlín, IČ: 45676241. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k 
provedení dodávek a souvisejících prací týkajících se projektu „Revitalizace zeleně 
v intravilánu obce Bílovice - Lutotín“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 
970.310,35 Kč včetně DPH.          

  Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
5. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na projekt „Obnova eko 

stability funkcí vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů obcí Bílovice – Lutotín“ se 
společností AQUADROP, s.r.o. Sazovice 9, 763 01 Mysločovice, IČ: 07419023 za částku 
502.150, -Kč včetně DPH 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Uzavření smlouvy o poskytování služeb s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 16.450,-Kč. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 184/4, 184/11, 184/13, 184/14, 184/15 
v katastrálním území Lutotín  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
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8. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 606 v katastrálním území Lutotín  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce s Kooperativa pojišťovna 
a.s. Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8, IČ:47116617 za částku 4.750,-Kč ročně  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Rozpočtové opatření č.9/2021 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Zveřejnění záměru o výpůjčce prostor pro uskladnění vybavení s SDH Bílovice a Spolkem Klub 
přátel Lihoměrky  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

12. Umístění přenosného dopravního značení na komunikaci v Lutotíně 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

13. Uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
kanalizací s městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č.3/2021 
2. Zprávu o činnosti 
3. Informaci o žádosti na zpracování cenových nabídek na profinancování investičních akcí obce 

úvěrem 
4. Informace o změně využití území pro účel "Rozšíření obnovy krajinných struktur"  
5. Informace o výsledku ankety pro výběr obecního znaku a vlajky 
6. Rozpočtové opatření č.7/2021 
7. Rozpočtové opatření č.8/2021 

 
III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.6, č.9, č.13 tohoto 
usnesení 

2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.7, č.8, č.11 tohoto usnesení 

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín neschvaluje: 
1. Umístění předvolebních reklam na veřejné osvětlení v naší obci  

Pro 0/ proti 7/ zdržel se 0 

 
K bodu 25) 

        Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 19:35 hodin. 

 

 

Zapsal: Martin Smutný 

 
 
Ověřili: Pavel Synek. …………………………… 

 

            Eva Oščádalová ……………………… 

 

 

Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 

místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
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Vyvěšeno dne: 28.8.2021 

 

Sňato dne: ……………………………… 

  


