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

1. Zahájení  

2. Schválení programu  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 3/2022  

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  

6. Projednání nájemní smlouvy s Povodím Moravy na projekt „Zvýšení ekostability vodních toků“  

7. Projednání smlouvy na poskytování služeb s Ol. krajem – péče o přírodní památku Na hůrkách  

8. Projednání smluv o zřízení věcného břemene s f. INFOS Art, s.r.o.  

9. Projednání podání žádosti o dotaci na pořízení užitkového elektrovozidla  

10. Informace o výsledku výběrového řízení na hospodářku obce  

11. Projednání smlouvy s KB na termínovaný vklad  

12. Seznámení s rozp. opatřením č.6/2022 a projednání rozp. opatření č.7 /2022  

13. Diskuse  

14. Usnesení  

15. Závěr        
 

K bodu 1) 
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00 hodin, přivítal 
přítomné zastupitele a občany (na zasedání je kromě zastupitelů přítomno 5 občanů) a uvedl, že 
zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední 
desce od 12. srpna 2022, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm 
přítomno 8 členů zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se.  
 

K bodu 2) 
Starosta přečetl program jednání a navrhl program rozšířit o další body, které by zastupitelstvo 
obce mělo projednat: 

⮚ Projednání střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Prostějov 

⮚ Projednání smlouvy o spolupráci s Tradice Slovácka, o.p.s. 

● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

⮚ Miroslav Říčař navrhl projednat záměr SDH Bílovice na posunutí dráhy pro požární sport 

na hřišti v Bílovicích 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 18 bodů 

 
● O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 8 – 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 Petra Krupu a pana Vladimíra Stančíka 
● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat. 

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

● Usnesení č.6: dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 96002/2012 se společností ROLS 
Lešany, spol. s r.o. 798 42 Lešany 173, IČ:49969552 byl uzavřen   

● Usnesení č.8: smlouva o zřízení věcného břemene se společností INFOS ART, spol. 
s r.o. Valdenská 363/27, Olomouc, 779 00, IČ: 25849638 za částku 58.091,60 Kč 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: 

⮚ Proběhla oprava komunikací přeasfaltováním největších výtluků, protože jsme bohužel 
nebyli úspěšní se žádostí o dotaci z MMR na opravu komunikací.  

⮚ Bylo zahájeno VŘ na realizátora projektu ekastability VT a bylo požádáno o prodloužení 
lhůty k doložení podkladů pro poskytnutí dotace a stavebního povolení 

⮚ Obec obdržela vyúčtování plynu za MŠ a Žudr a předpis nových záloh, z nichž vyplývá 
trojnásobné navýšení těchto záloh (MŠ zálohy 181.000,-Kč, Žudr 57.200,-Kč)  
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 
    
K bodu 6)    

Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy. Jedná se o část pozemku, na kterém by 
měla částečně probíhat výstavba projektu obnova eko stability funkcí vodních toků a na vodu 
vázaných ekosystémů v obci Bílovice Lutotín. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00, Brno, 
IČ:70890013. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

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

 
K bodu 7) 

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 bez DPH, což je stejná částka, jako v předchozím roce. 
 

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

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

K bodu 8) 
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V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene 
se společností INFOS ART, spol. s r.o. Jedná se o umístění další části chrániček pro optickou 
datovou síť v intravilánu Lutotína, délka již koresponduje s geodetickým zaměření chrániček. 
Na uzavření téhle 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 se společností 
INFOS ART, spol. s r.o. Valdenská 363/27, Olomouc, 779 00, IČ: 25849638 za částku 
5.104,90 Kč včetně DPH. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.  
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 9) 

V tomto bodě starosta informoval přítomné o možnosti podat žádost o dotaci na nové užitkové 
elektrovozidlo. Vzhledem k vysoké spoluúčasti, která by činila přibližně 500.000,- Kč navrhl 
starosta o dotaci nežádat. 
 

K bodu 10) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s výběrovým řízením na hospodářku obce. Do řízení 
se přihlásila jediná uchazečka, se kterou bude následně uzavřena pracovní smlouva na HPP s 
plným úvazkem. Dosavadní hospodářka byla na zaměstnána na dohodu o pracovní činnosti a 
nová uchazečka bude zaměstnána na hlavní pracovní poměr s celým úvazkem.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení pracovního místa hospodářky na HPP 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno  
 

● Zastupitelstvo obce dále vzalo výsledek výběrového řízení na hospodářku obce 
na vědomí.  

 
K bodu 11) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s možností vložit volné finanční prostředky obce na 
termínovaný vklad, protože obec v současné době nebude většinu těchto prostředků v blízké 
době používat. Komerční banka nabízí úrok 4,9% při vkladu na 6 měsíců a 5,09% při vkladu na 
12 měsíců. Zastupitelé se po diskusi shodli na vložení prostředků na termínovaný vklad na 6 
měsíců.  
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje vložení finančních prostředků obce ve výši 3.500.000,-Kč na 
termínovaný vklad u Komerční banky, a.s. na 6 měsíců a uzavření smlouvy o termínovaném 
účtu s indexovou sazbou. 

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

 
K bodu 12)    

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.6/2022, které schválil 
starosta v rámci své pravomoci 

⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů  o    97.061,30 Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o    96.000,- Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy          + 1.061,30 Kč 
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⮚ Financování (účet 8115) je tedy                               - 1.061,30 Kč 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 6/2022 na vědomí  
 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.7./2022 

⮚ Na příjmové stránce se jedná o zvýšení příjmů o    114.000,- Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o   33.000,- Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy          + 81.000,- Kč 

⮚ Financování (účet 8115) je tedy                              -  81.000,-  Kč 

⮚ Financování - termínovaný vklad (účet 8115)       + 3.500 000 Kč 

⮚ Financování - termínovaný vklad (účet 8118)        - 3.500 000 Kč 
 

 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.7/2022 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 7/2021 bylo schváleno     
 

K bodu 13) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb. Plán zpracoval Magistrát města Prostějova. V naší obci se jedná o plán vybudovat 
v naší obci v budoucnu domov pro seniory. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 
pro roky 2023-2025 spolu s přílohovou částí 

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

 
K bodu 14) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci s o.p.s Tradice 
Slovácka. Jedná se o smlouvu, kterou naše obec uzavřela i v předchozích letech, ale s obcí 
Blatnička. Stejně jako pro spoustu dalších obcí zajišťuje tato společnost nákup elektrické 
energie a zemního plynu na komoditní burze. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při nákupech energií s Tradice 
Slovácka, o.p.s., IČO: 26976595, Blatnička č.p. 98, 696 71 za částku 1.000,-Kč ročně 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 

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

 
K bodu 15) 

Starosta SDH Bílovice Miroslav Říčař seznámil v tomto bodě přítomné se záměrem hasičů s 
úpravami na hřišti v Bílovicích. Záměrem je posunout dráhu pro požární sport přibližně o 10 
metrů od plotu zahrady sousedící s hřištěm rozšířit zpevněnou plochu startu a odstranit 
stávající branky a sloupky sítě. Při soutěžích v požárním sportu tak bude možné sledovat 
soutěžící družstva z obou stran okolo dráhy. Při posunutí dráhy bude odstraněno pískové 
hřiště, které se nevyužívá. 
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● Zastupitelstvo obce vzalo posunutí dráhy pro požární sport na hřišti v Bílovicích 
na vědomí 

 
K bodu 16) 

Diskuse 
            Starosta vyzval přítomné k diskusi  

⮚ Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním za plyn, kde jsou platby o 200% vyšší, než 
v předchozích letech. V návaznosti na ceny energií navrhl starosta nechat zpracovat 
audit na rentabilitu fotovoltaických panelů na obecních budovách 

⮚ Paní Jiřina Dvořáková se dotázala, zda je nutné svítit v Lutotíně pod vinohrady. 
Starosta uvedl, že světla svítí po konec obydlených domů. 

⮚ Pavel Ptáček se dotázal, zda bude nějakým způsobem opravena komunikace v zatáčce 
k vlakové zastávce v Lutotíně, kterou poničily těžké traktory při žních. Starosta uvedl, 
že poničenou komunikaci řešil se zástupci společnosti ROLS, ale na způsobu opravy 
se doposud nedohodli. 

⮚ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 
 
K bodu 17) 

Usnesení: 

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

 Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Petra Krupu a Vladimíra Stančíka 

Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
3. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím 

Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00, Brno, IČ:70890013. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Uzavření smlouvy o poskytování služeb s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 16.450,-Kč. + DPH 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností INFOS ART, spol. s r.o. Valdenská 
363/27, Olomouc, 779 00, IČ: 25849638 za částku 5.104,90 Kč. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Zřízení pracovního místa hospodářky obce na HPP  
             Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Vložení finančních prostředků obce ve výši 3.500.000,-Kč na termínovaný vklad u Komerční 
banky, a.s. na 6 měsíců  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Rozpočtové opatření č.7./2022 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 

9. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov pro roky 2023-2025 spolu 
s přílohovou částí 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

10. Uzavření smlouvy o spolupráci při nákupech energií s Tradice Slovácka, o.p.s., IČO: 26976595, 
Blatnička č.p. 98, 696 71 za částku 1.000,-Kč ročně  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č. 3/2022 
2. Zprávu o činnosti 
3. Výsledek výběrového řízení na hospodářku obce 
4. Informaci o rozpočtovém opatření č. 6/2022 
5. Posunutí dráhy pro požární sport na hřišti v Bílovicích 
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    III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.7, č.9 tohoto usnesení 

 
K bodu 18) 

        Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 18:55 hodin. 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
Ověřili: Vladimír Stančík …………………………… 
 
            Miroslav Říčař…………………………… 
 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 
Vyvěšeno dne: 31.8.2022 
 
Sňato dne: ……………………………… 


