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Účast: Občané dle prezenční listiny 

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

1. Zahájení  
2. Schválení programu  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 4/2019  
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  
6. Projednání přijetí dotace z programu Olomouckého kraje „Fond na podporu výstavby a obnovy 

vodohospodářské infrastruktury na území kraje“ na spolufinancování výstavby kanalizace 
v Lutotíně a projednání smlouvy s Ol. krajem  

7. Projednání příspěvku na dopravní obslužnost 
8. Projednání výše poplatků a nájmů s ohledem na plátcovství DPH 

9. Projednání smlouvy na pronájem bezpečného routeru – projekt  

10. Projednání nabídky na administraci žádosti o dotaci na cyklostezku 

11. Projednání nabídky na administraci žádosti o dotaci na chodníky v Lutotíně 

12. Projednání smlouvy na administraci žádosti o dotaci na pokrytí veřejných budov a míst 
bezplatným připojením k internetu 

13. Projednání dohody se SZIF na projekt „Stezky k Bílovskému hradu“ 
14. Seznámení s výsledky společného nákupu energií 
15. Projednání trojdohody na prodloužení kanalizace a vodovodu v Lutotíně 

16. Projednání smlouvy na zajištění PO a BOZP 

17. Projednání střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021 

18. Seznámení s „Územní studií sídelní zeleně obce Bílovice – Lutotín“ 
19. Informace k projektu Mikroreg. Kostelecko „Cyklotrasy v Mikroreg. Kostelecko“ 
20. Informace k projektu Mikroreg. Kostelecko „Nakládání s odpady v Mikroregionu“ 
21. Seznámení s rozp. opatřením č.4/2019 a projednání rozp. opatření č. 5/2019 

22. Diskuse  

23. Usnesení  
24. 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 5 občanů) a uvedl, že 
zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední 
desce od 9. října 2019, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm 
přítomno 8 členů, což je nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, zasedání tedy může 
právoplatně jednat a usnášet se. 

 

K bodu 2) 
Starosta přečetl program jednání, které by zastupitelstvo obce mělo projednat: 

● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 24 bodů 

 

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

●  Návrh programu byl přijat. 
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K bodu 3) 
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného 

● Dále navrhl na ověřovatele zápisu pány Pavla Ptáčka a Miroslava Říčaře 

● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 8 – 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: žádost o dotaci na Olomoucký kraj z programu: „Výstavba, dostavba, 
intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod 
a kanalizací“ na spolufinancování stavby kanalizace v Lutotíně byla podána, přijetí 
dotace je na programu jednání dnešního zasedání 
 

● 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: 
⮚ Probíhá výstavba kanalizačního přivaděče z Lutotína do Kostelce a stavba kanalizace 

včetně odboček v ulici ke mlýnu 

⮚ Byla zahájena oprava na žudru, spočívající ve výměně oken a dveří a opravě omítek 
ve dvorním traktu budovy 

⮚ Probíhají práce na opravě střechy a vnitřních prostor na budově obecního úřadu 
v Bílovicích 

⮚ Bylo dokončeno „Komunitní centrum“ v Bílovicích na hřišti a je připravována kolaudace 
celého areálu 

⮚ Byla podána žádost o dotaci prostřednictvím MAS Regionu Haná na opravu chodníků 
v Lutotíně 

⮚ Zpracovává se PD na opravu komunikace v Lutotíně po výstavbě kanalizace 

⮚ 5.10. 2019 proběhl svoz nebezpečného a objemného odpadu 
 

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

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací od Olomouckého kraje na spolufinancování 
stavby kanalizace v Lutotíně. Obec žádala o dotaci ve výši 2.500.000,- Kč, zastupitelstvem Ol. 
kraje nám byla schválena dotace ve výši 2.100.000,- Kč. Žádost o dotaci schválilo 
zastupitelstvo naší obce na předcházejícím zasedání a starosta dodal, že výše dotace je 
druhá nejvyšší v kraji. Přijetí dotace a následné uzavření smlouvy je nutné schválit 
zastupitelstvem obce. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 2.100.000,-Kč z 
dotačního programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na 
území Olomouckého kraje“ na spolufinancování stavby kanalizace v Lutotíně a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 
11 Olomouc, IČ: 60609460. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
 Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     
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K bodu 7) 
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem dodatku smlouvy s Ol. krajem o 
poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti. Jedná se o zvýšení příspěvku obce 
ze stávajících 70,-Kč za občana ročně na 150,-Kč na občana ročně. Starosta se zúčastnil 
schůzky s náměstkem hejtmana pro dopravu, který toto zvýšení obhajoval především 
zvýšenými výdaji na mzdy řidičů a růstem cen pohonných hmot. Kraj financuje dopravní 
obslužnost částkou 1.727,-Kč na občana ročně. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na 
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje pro rok 2020 za částku 77.400,-Kč s 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

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

 Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno   
 

  K bodu 8) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o povinnosti obce účtovat DPH k pronájmům. 
Mezi zastupiteli proběhla diskuse o výši nájmů a starosta navrhl projednat toto navýšení 
s nájemci a stanovit výši nájmů na příštím zasedání zastupitelstva obce. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo návrh starosty projednat výši pronájmů obecních 
prostor v souvislosti s plátcovstvím DPH na příštím zasedání zastupitelstva 
obce na vědomí 

 
K bodu 9) 

Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem smlouvy o výpůjčce bezpečného routeru 
od společnosti CZ.NIC, který bude monitorovat, analyzovat a sbírat informace o 
bezpečnostních událostech. Vypůjčení routeru je v rámci projektu Ministerstva vnitra a je 
zdarma. Router by byl umístěn na obecním úřadě v Bílovicích. Ing. Jaroslav Navrátil se 
dotázal, zda bude umístěn vysílač pro bezdrátový internet v Lutotíně. Starosta odpověděl, že 
na budově obecního úřadu v Lutotíně již bezdrátový přístup k internetu je. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce routeru Turris Omnia (RTROM01-
1G) s CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 1136/5, 130 00, Praha 3, IČ:67985726, a to bezplatně. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

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

K bodu 10) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o připravované žádosti o dotaci na stavbu 
cyklostezky z Lutotína do Kostelce na Hané. Na cyklostezku jsme žádali o dotaci Olomoucký 
kraj, ale neúspěšně. Nyní bude žádost podána na Státní fond dopravní infrastruktury, kde je 
dotace úspěšným žadatelům poskytována ve výši až 85%. Dále by naše obec v příštím roce 
podala žádost o spolufinancování na Olomoucký kraj a znovu požádala o spolufinancování 
město Kostelec na Hané, které naši první žádost zamítlo. Podání žádosti zajistí společnost 
EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. za částku 30.000,-Kč a pokud nebudeme se žádostí úspěšní, 
další prostředky vyplývající ze smlouvy hradit nebudeme. Projektové náklady na tuto stavbu 
jsou přibližně 5.500.000,-Kč bez DPH. 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv na administraci projektu “Cyklostezka Kostelec 
na Hané - Lutotín” se společností EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. Brno, Veveří 111, 616 00 IČ: 
29377099 za částku 284.260,-Kč včetně DPH 
Dále pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv 

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

 Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno   
   

K bodu 11) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o přípravě žádosti o dotaci na chodníky 
v Lutotíně. Žádost bude podaná na MAS Region Haná, která má již rezervované prostředky 
na tuto akci. Martin Smutný navrhl při stavbě chodníků uložit do země chráničky pro optický 
kabel. Starosta popsal situaci v Bílovicích, kde by se měly chráničky uložit do země při 
přemisťování elektrického vedení do země. Na tento projekt bude podána v příštím roce 
podána žádost do Programu rozvoje venkova. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy č.35/2019 na podání žádosti o 
dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy v obci Bílovice-Lutotín, II. etapa“ se společností BM 
asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, Olomouc, IČ: 26796350 za částku 68.970,-Kč včetně 
DPH. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

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

K bodu 12) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o žádosti o dotaci na vybudování šesti míst, kde 
bude zdarma k dispozici bezplatný bezdrátový internet. Rozmístění vysílačů se upřesní 
později.   
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zabezpečení přípravy žádosti o 
dotaci na projekt „WiFi4EU“ se společností ARTENDR s.r.o. IČ: 241 90 853, Nádražní 67, 
281 51 Velký Osek, za částku 12.100,-Kč včetně DPH 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

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

K bodu 13) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o dotaci na vyznačení stezek k Bílovskému hradu. 
Jedná se o vyznačení tří cest k této lokalitě a vybudování několika odpočinkových míst 
s lavičkami, přístřešky a informačními tabulemi na těchto stezkách. Dotace na tento projekt 
byla pro naši obec schválena od SZIF. Celkové náklady na projekt jsou ve výši 279.500,-Kč, 
dotace činí 245.630,-Kč a spoluúčast naší obce je 33.880,-Kč. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o poskytnut dotace z Programu rozvoje 
venkova na projekt „Stezky k Bílovskému hradu“ se Státním zemědělským intervenčním 
fondem, ve smečkách 801/33, 110 00, Praha, IČ: 48133981  
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

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

K bodu 14) 
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné se závěrkovými listy na nákup silové elektřiny a 
zemního plynu. Energie naše obec nakupuje s dalšími asi 260-ti obcemi na komoditní burze 
Kladno. Pro příští rok bude mít cenu silové elektřiny 1288,- Kč až 1510,-Kč za MWh podle 
odběrného místa a tarifu a cenu plynu 525,-Kč za MWh. 
   

K bodu 15) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu trojdohody mezi naší obcí, Vodovodem 
Pomoraví, svazkem obcí a vlastníky stavebních pozemků v Lutotíně za mlýnem. Předmětem 
dohody je stanovení podmínek prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky k jejich 
pozemkům. Vlastníci pozemků vybudují toto prodloužení na vlastní náklady a následně je 
převedou bezplatně do majetku naší obce. Prodloužení vodovodu bude následně vloženo do 
Vodovodu Pomoraví. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
● Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o prodloužení vodovodního a kanalizačního 

řadu v obci Lutotín a následném převodu vlastnického práva s Vodovodem Pomoraví, svazek 
obcí a vlastníky pozemků v k.ú. Lutotín – 1) parc. č. č. 605/1,  
Konice  2) parc.č.605/2  

 3) parc.č. 605/3 , 
 

Dále pověřuje starostu obce podpisem této dohody 
 

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

v K bodu 16) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy na zajištění poradenství v PO a 
BOZP. Jedná se o zajištění kontrol ve všech budovách ve vlastnictví naší obce a školení 
všech osob. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poradenské činnosti v oblasti požární 
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, za částku 2.541,-Kč včetně DPH za čtvrtletí 
se společností Vzdělávací institut, spol. s r.o., Vápenice 7, 796 01 Prostějov, IČ:13692020 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

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

K bodu 17) 
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 
SO ORP Prostějov pro roky 2019-2021, do kterého byl vložen i plán vybudovat komunitní 
dům pro seniory v Bílovicích.  
 

● Zastupitelstvo obce vzalo Seznámení se  “Střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb SO ORP Prostějov 2019-2021”na vědomí 
   

K bodu 18) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o Územní studii sídelní zeleně, jejíž zpracování 
schválilo zastupitelstvo obce na předchozích zasedáních. Magistrát města Prostějova je 
zpracovatelem studie. Bez této studie není možné žádat o dotace na výsadby ze Státního 
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fondu životního prostředí. Náklady na zpracování studie jsou uznatelným nákladem a pokud 
budeme se žádostmi úspěšní, v budoucnu nám budou proplaceny zpět. 

 

● Zastupitelstvo obce vzalo zpracování Územní studie sídelní zeleně Magistrátem města 
Prostějova na vědomí 
 

K bodu )19 

Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s projektem „Cyklookruhy Mikroregionu 
Kostelecko“, na kterém se podílelo 13 obcí, které jsou členy tohoto mikroregionu. Jedná se o 
okruhy pro horskou cyklistiku, silniční cyklistiku a Nordic Walking. Okruhy nejsou v terénu 
vyznačeny, ale jsou dostupné na: www.cyklookruhy.cz/kostelecko , na papírových mapkách, 
nebo v mapové aplikaci. Papírové mapy jsou k dispozici na obecním úřadě a v turistických 
informačních centrech v regionu.   
 

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o projektu Cyklostezky Mikroregionu Kostelecko 
na vědomí 
 

K bodu 20) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o projektu „Nakládání s odpady v Mikroregionu 
Kostelecko“. Jedná se o společný nákup kontejnerů. Pro naši obec by se pořídily další 
kontejnery na Multicar a velkoobjemové kontejnery na plasty.  
 

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci projektu „Nakládání s odpady v Mikroregionu 
Kostelecko“ a následné spolufinancování na vědomí 
 
Starosta v tomto bodě dále informoval přítomné o připravovaném výdeji nových 1100 
litrových a 2000 litrových kompostérů a štěpkovačů, které se budou bezplatně vydávat 
občanům, kteří o ně projeví zájem. K výdeji dojde v nejbližších týdnech na základě uzavření 
smlouvy o výpůjčce a darování. Výpůjčka bude opět na 5 roků a po uplynutí této doby 
přejdou kompostéry a štěpkovače do vlastnictví občanů, stejně tak, jak tomu je u předchozích 
kompostérů a nádob na svoz bioodpadu. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje znění vzorové smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů a 
štěpkovačů 
 

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

K bodu 21) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.IV./2019.   
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 12.000,-Kč. 
⮚ Na výdajové stránce se jedná o ponížení výdajů o 12.000,-Kč. 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy      0,-Kč 
 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. IV./2019 na vědomí  
 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.V./2019.   
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 5.924.671,- Kč. 
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 3.439.344,-Kč. 
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy + 2.485.327,- Kč 

 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

http://www.cyklookruhy.cz/kostelecko
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.V./2019 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. V. /2019 bylo schváleno     

 
K bodu 22) 

Diskuse 
            Starosta vyzval přítomné k diskusi  
⮚ Starosta informoval přítomné o žádosti paní  o napojení na kanalizační stoku 

v Kostelci na Hané. Nikdo z přítomných nevznesl k žádosti výhrady. 
⮚ Starosta dále informoval o studii k možnosti vrátit vodu do mlýnského náhonu do 

Kostelce a dále do Smržic. Starosta náhon prošel a dle jeho názoru je tato možnost 
reálná. Nejprve se ale musí vyjasnit vlastnické vztahy na některých parcelách, přes 
které náhon prochází. Josef  se dotázal, jak se k tomu staví Lesy ČR, jako 
správce toku. Starosta odpověděl, že kladně. 

⮚ Pan J t se dotázal, zda by bylo možné, aby pracovníci FCC při svozu 
komunálního odpadu dávali popelnice na kraj vozovky. Starosta odpověděl, že na 
schůzce s představiteli FCC bude tento požadavek tlumočit. 

⮚ Miroslav Říčař se dotázal, zda bude DPH účtováno i k poplatku za svoz a likvidaci 
odpadů. Starosta odpověděl, že ne, DPH se účtuje jen k příjmům, které jsou 
hospodářskou činností, jako jsou například nájmy. Starosta k tomu dále dodal, že 
z důvodu neustále se zvyšujících nákladů na svoz odpadů bude obec nucena 
pravděpodobně od příštího roku zvýšit tento poplatek na 400,-Kč za rok. 

⮚ I  se dotázal, zda si může u všech nákupů odečítat DPH, jako je 
tomu u podnikatelů. Starosta odpověděl, že ne, obec si odečítá jen DPH, které souvisí 
se stavbou kanalizace a tzv. hospodářskou činností, tedy činností z níž má obec 
příjem, přičemž za příjem se pro tento účel nepovažují poplatky (např. za odpady). 

⮚ Starosta pozval všechny přítomné na tradiční setkání u příležitosti státního svátku 
založení republiky v roce 1918, které se uskuteční v neděli 27. října na Bílé hoře. 

⮚ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 
 
K bodu 23) 

Usnesení: 

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
 Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Miroslava Říčaře   
a Pavla Ptáčka 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 2.100.000,-Kč z dotačního programu „Fond na 
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“ na 
spolufinancování stavby kanalizace v Lutotíně a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje pro rok 2020 za částku 77.400,-Kč s Olomouckým krajem, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření smlouvy o výpůjčce routeru Turris Omnia (RTROM01-1G) s CZ.NIC, z. s. p. o. 
Milešovská 1136/5, 130 00, Praha 3, IČ:67985726, a to bezplatně 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 
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6. Uzavření smluv na administraci projektu vybudování cyklostezky v Obci Bílovice-Lutotín se 
společností EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. Brno, Veveří 111, 616 00 IČ: 29377099 za částku 
284.260,-Kč včetně DPH 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Uzavření příkazní smlouvy č.35/2019 na podání žádosti o dotaci na projekt „Bezpečnost 
dopravy v obci Bílovice-Lutotín, II. etapa“ se společností BM asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 
00, Olomouc, IČ: 26796350 za částku 68.970,-Kč včetně DPH. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Uzavření příkazní smlouvy na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt „WiFi4EU“ se 
společností ARTENDR s.r.o. IČ: 241 90 853, Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, za částku 
12.100,-Kč včetně DPH 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Uzavření dohody o poskytnut dotace z Programu rozvoje venkova na projekt „Stezky 
k Bílovskému hradu“ se Státním zemědělským intervenčním fondem, ve smečkách 801/33, 
110 00, Praha, IČ: 48133981  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

10. Uzavření dohody o prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v obci Lutotín a následném 
převodu vlastnického práva s Vodovodem Pomoraví, svazek obcí a vlastníky pozemků v k.ú. 
Lutotín –  

Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
11. Uzavření smlouvy o poradenské činnosti v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, za částku 2.541,-Kč včetně DPH za čtvrtletí se společností Vzdělávací institut, 
spol. s r.o., Vápenice 7, 796 01 Prostějov, IČ:13692020 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Rozpočtové opatření č. V/2019 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

13. Znění vzorové smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů a štěpkovačů 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se  

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení č.4/2019 
2. Zprávu o činnosti 
3. Návrh starosty projednat výši pronájmů obecních prostor v souvislosti s plátcovstvím DPH na 

příštím zasedání zastupitelstva obce 
4. Seznámení se  “Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021” 
5. Zpracování Územní studie sídelní zeleně Magistrátem města Prostějova 
6. Informaci o projektu Cyklostezky Mikroregionu Kostelecko 
7. Informace o projektu Nakládání s odpady v Mikroregionu Kostelecko a následné 

spolufinancování 
8. Rozpočtové opatření č. IV/2019 

 

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.7, č.8, č.9, č.10, 
č.11, tohoto usnesení 

K bodu 24) 

        Závěr 
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Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 19:05 hodin. 

 

Zapsal: Martin Smutný 

 
Ověřili:  RNDr. Pavel Ptáček Ph.D.…………………………… 

 

              Bc. Miroslav Říčař, ………………………………… 

 

 

Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 

místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

Vyvěšeno dne: 27.10.2019 

Sňato dne: ……………………………… 


