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Účast: občané dle prezenční listiny 

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

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.4/2020  
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  
6. Projednání nabídek k veřejné zakázce na projekt „Dětská hřiště Bílovice - Lutotín“  
7. Projednání „Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu „Cyklistické 

komunikace Romže“  
8. Projednání dodatku ke smlouvě na výstavbu cyklostezky z Kostelce na Hané do Lutotína  
9. Projednání kupní smlouvy na pozemky pro autobusové zastávky  
10. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro f. INFOS leas s.r.o.   
11. Seznámení s rozp. opatřením č.6/2020 a projednání rozp. opatření č. 7/2020  
12. Diskuse  

13. Usnesení  
14. Závěr        

 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00 hodin, 
přivítal přítomné občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomni 2 občané) a uvedl, že 
zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední 
desce od 1.září 2020, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm 
přítomno 8 členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, 
zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se. Dále dodal, že zasedání se koná v době 
zpřísněných hygienických opatření, přítomní tedy mají na ústech a nosech nasazeny roušky a 
mezi sebou udržují minimálně dvoumetrové rozestupy. 

 

K bodu 2) 
Starosta přečetl program jednání a navrhl program rozšířit o další bod, který by zastupitelstvo 
obce mělo projednat: 
⮚ Projednání zprávy o činnosti kontrolního výboru 

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 15 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 paní Evu Oščádalovou a pana Pavla Synka 

● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat. 

  
 



 

ZÁPIS č. 5/2020                                                                                                              
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

dne 9. září 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79 
 

Stránka | 2  

 

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

● Usnesení č.3: smlouva o dílo se společností STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 150 00 
Praha 5 IČ: 60838744 na stavbu „Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín“ za cenu 
7.136.971,53-Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.4: smlouva o poskytování služeb s Olomouckým krajem, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 22.400,-Kč byla 
uzavřena 

● Usnesení č.5: smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na projekt 
„Zvýšení bezpečnosti dopravy – oprava místní komunikace Lutotín“ se společností 
STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, IČ: 25334107 za 
částku 217.800,-Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.6: příkazní smlouva na poradenství na akci „Cyklostezka Kostelec na 
Hané – Lutotín“ s Ing. Lenkou Štajnerovou, Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem IČ: 87045958 za částku 30.250,-Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.7: smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2.250.000,-Kč z dotačního 
programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na 
území Olomouckého kraje“ na spolufinancování stavby kanalizace v Bílovicích s 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 
60609460 byla uzavřena 

● Usnesení č.8: smlouva o spolupráci s Obcí Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 
696 71 za částku 1.000,-Kč byla uzavřena 

● Usnesení č.9: smlouva o zřízení věcného břemene č.: 014330059456/001 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 byla uzavřena 

● Usnesení č.11: smlouvy na zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci 
na projekt „Bezpečnost dopravy v obci Bílovice-Lutotín, III. etapa“ se společností BM 
asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, Olomouc, IČ: 26796350 za částku 73.810,-Kč 
včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.12: příkazní smlouva na zajištění technického dozoru investora na akci 
„Stavební úpravy objektu žudru v Bílovicích č.p. 35“ za cenu 7.700,-Kč s Ing. 
Antonínem Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1, Prostějov, IČ: 48464775 byla uzavřena 

● Usnesení č.13: příkazní smlouva na technický dozor investora, koordinátora BOZP a 
autorský dozor při stavbě „Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín“ se společností 
STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, IČ: 25334107 za 
částku 181.500,-Kč včetně DPH byla uzavřena   

● Usnesení č.17: kupní smlouva na koupi pozemku parcelní číslo 1064/2, vodní plocha o 
výměře 4567m2 v k. ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, zapsaný u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, LV prodávajícího č. 366 
s Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00, Brno, IČ:70890013 za 
částku 101.337,50-Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.18: nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 39 
v Bílovicích s SDH Bílovice za částku 1,-Kč ročně byla uzavřena 

● Usnesení č.20: smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50.000,-Kč na 
č.2020/01901/OSR/DSM s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 
779 11 Olomouc, IČ: 60609460 a smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu ve 
výši 50.000,-Kč na provoz prodejny smíšeného zboží v Bílovicích s 

, Bílovice-Lutotín, 798 41, Kostelec na Hané byly uzavřeny 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí 
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 K bodu 5) 
Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od 
minulého zasedání zastupitelstva obce: 
⮚ Byl dokončen přesun vedení elektřiny do země, 30.9. bude v Bílovicích přerušena 

dodávka el. energie z důvodu demontáže vedení u obou trafostanic. 
⮚ Probíhají práce na výstavbě kanalizačního řadu v Bílovicích a výstavbě kanalizačních 

odboček. 
⮚ Probíhá výstavba chodníků v Lutotíně, práce by měly být dokončeny v tomto týdnu. 
⮚ F. Infos by měla koncem září zahájit montáž technologie pro optický rozvod internetu a 

do konce roku přepojit stávající zákazníky na nové optické rozvody. Zájemci o nové 
připojení na internet z Bílovic se již mohou obracet na f. Infos.  

⮚ Probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu. 
⮚ 31.10.2020 proběhne v obci svoz Objemného a Nebezpečného odpadu 

⮚ Byla zpracována projektová dokumentace a vyřízeno společné stavební povolení na 
domovní přípojky pro občany Bílovic.  Náklady za zpracování PD byly 130.500,-Kč na 
58 přípojek tj. 2.250,-Kč na přípojku. Tato částka bude od občanů vybírána. 

⮚ Probíhá výstavba cyklostezky z Lutotína do Kostelce na Hané 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 
 

   K bodu 6)    
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výběrovým řízením na dodavatele nových herních 
prvků na hřiště v Bílovicích a Lutotíně.  
Jedná se o pořízení těchto prvků: 

a. Na hřiště v Lutotíně: 
1) Kolotoč karusel - kombinace nerez a douglaska 
2) Pružinová  houpačka  
3)   Herní   sestava   Lezecká.  

b. Hřiště Bílovice: 
1)Lanová pyramida 

c. Plocha po demolici domu č.p.25 v Bílovicích 
1)40 metrů dlouhá lanová dráha 
2) Malý nerezový kolotoč 

Na dodavatele těchto prvků bylo vypsáno poptávkové řízení, v němž byli osloveni 4 
dodavatelé, tři z nich předložili nabídku. Nejnižší nabídkovou cenu předložila společnost 
HRAS-zařízení hřišť s.r.o. s částkou 732.851,-Kč včetně DPH. 
Na spolufinancování tohoto projektu máme schválenou dotaci od MMR ve výši 70% 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Dětská hřiště Bílovice - 
Lutotín“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na dodávky a stavební 
práce, zadané postupem mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se 
společností HRAS – zařízení hřišť s.r.o. Zemědělská 145/6, 736 01, Havířov- Dolní 
Datyně, IČ: 47666331. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a 
souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „Dětská hřiště Bílovice - Lutotín“, a to 
v souladu se zadávací dokumentací za cenu 732.851,-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     
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K bodu 7) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o partnerství a spolupráci 
v rámci přípravy projektu „Cyklistické komunikace Romže“. Jedná se o pokračování příprav 
pro vybudování cyklostezky z Prostějova do Konice, část která leží na území naší obce již 
bude vybudována a naše obec se zaváže poskytnout k tomuto projektu projektovou 
dokumentaci. Uzavření této smlouvy nebude mít pro naši obec žádné finanční závazky. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci přípravy 
projektu „Cyklistické komunikace Romže“ s Městem Konice jako s investorem a obcemi: 
Stražisko, Přemyslovice, Ptení, Zdětín, Hluchov, Městem Kostelec na Hané, Městem 
Prostějov a společnostmi: Bělecký mlýn, s.r.o. Javořic, a.s. Agropodnik les Přemyslovice, a.s. 
a Mikroregionem Konicko a Mikroregionem Kostelecko                                                                               
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) 
● V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo se 

společností STRABAG a.s. Jedná se o smlouvu na stavbu cyklostezky z Kostelce na Hané 
do Lutotína a dojde k navýšení celkové ceny za vícepráce, které souvisí s neúnosným 
podložím pod cestou, především po stavbě kanalizace. Způsob sanace podloží navrhl 
stavební dozor a byl schválen poskytovatelem dotace na tento projekt, což je SFDI. Celková 
cena za stavbu po odečtení méněprací a přičtení víceprací bude 6.923.604,95 Kč bez DPH 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.841/NCVC/127/2020 
k akci „Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín“, se společností STRABAG a.s. 
Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 Dodatkem se zvyšuje celková cena za dílo 
na částku 8.377.561,99-Kč včetně DPH                                                                                                                
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku 
 

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

K bodu 9) 
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy na koupi pozemků 
potřebných pro vybudování zálivů pro autobusové zastávky na silnici č.II/366 nad Lutotínem. 
Starosta navrhl majitelům pozemků částku 50,-Kč za m2 pozemku, což je stejná částka, která 
byla stanovena znaleckým posudkem při koupi pozemku u stávající autobusové zastávky. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků:  

a) parcelní číslo 4704/2, orná půda o výměře 17m2 v k. ú. Kostelec na Hané, Kostelec 
na Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Prostějov, list vlastnictví č.1033 s manžely  

, PSČ 798 41, Bílovice-Lutotín, za částku 850,-Kč 
b) parcelní číslo 4705/2, orná půda o výměře 19m2 v k. ú. Kostelec na Hané, Kostelec 

na Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Prostějov, list vlastnictví č.589 s panem  

PSČ 798 41, 
Bílovice-Lutotín, za částku 950,-Kč 
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c) parcelní číslo 4706/2, orná půda o výměře 124m2 v k. ú. Kostelec na Hané, 
Kostelec na Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Prostějov, list vlastnictví č.1053 s paní  

 PSČ 798 41, Bílovice-Lutotín za částku 6200,-Kč 

Náklady na pořízení geometrického plánu a poplatky související s převodem vlastnictví 
pozemků bude hradit kupující. 

             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) 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene za umístění chrániček pro optickou síť v Lutotíně. Optickou síť 
vybuduje v Lutotíně společnost Infos na svoje náklady, naše obec nemá na této stavbě žádné 
náklady. Cena za toto břemeno bude stanovena po geodetickém zaměření skutečného stavu. 
Síť projde katastrálním územím naší obce od Kostelce okolo trati a bude pokračovat směrem 
na Zdětín a dále do Konice. Věcné břemeno bude zřízeno za částku 30,-Kč/metr uložené 
chráničky v intravilánu obce a 5,-Kč/metr uložené chráničky v extravilánu obce. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností Infos LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, 
IČ: 49977831 za částku 30,-Kč/metr uložené chráničky v intravilánu obce a 5,-Kč/metr 
uložené chráničky v extravilánu obce   
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 11) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.7./2020, které schválil 
starosta v rámci své pravomoci  

⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 754.084,50-Kč. 
⮚ Na výdajové stránce se jedná o snížení výdajů o 188.564,-Kč. 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy         +565.520,50-Kč 
Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 7./2020 na vědomí  

 
 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.8./2020.   
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o    143.400,- Kč. 
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 1.075.000,-Kč. 
⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy           - 931.600,- Kč 

 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8./2020 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 8/2020 bylo schváleno  
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K bodu 12) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o činnosti kontrolního výboru. 

Kontrolní výbor se v letošním roce sešel na dvou zasedáních a provedl tyto kontroly: 

➢  Kontrola smluvních vztahů – nové smlouvy 

➢ Kontrola stávajících smluv 

➢ Kontrola faktur a objednávek 

➢ Kontrola pohledávek 

➢  Systém vymáhání dluhů 

➢ Kontrola dodržování předpisů ostatních výborů 

➢ Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a směrnic 

➢ Kontrola poskytnutých příspěvků a darů 

➢ Kontrola obecních poplatků 

Provedené kontroly proběhly bez závad 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti kontrolního výboru na vědomí   
     

K bodu 13) 
Starosta vyzval přítomné k diskusi  
⮚ Paní Jiřina Dvořáková se dotázala, jakým způsobem bude řešen odtok dešťové vody 

z příkopky před jejím domem. Starosta uvedl, že při opravě komunikace budou 
v krajích komunikace vpusti do povrchové kanalizace a příkopky budou zahrnuty. 

⮚ Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  
 

K bodu 14) 

Usnesení: 

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

 Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 
2. Zapisovatele Martina Smutného, ověřovatele zápisu paní Evu Oščádalovou a pana Pavla 

Synka 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Výsledek výběrového řízení na akci „Dětská hřiště Bílovice - Lutotín“ a uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci veřejné zakázky na dodávky a stavební práce, zadané postupem mimo režim 
zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností HRAS – zařízení hřišť s.r.o. 
Zemědělská 145/6, 736 01, Havířov- Dolní Datyně, IČ: 47666331. Předmětem smlouvy je 
závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se 
projektu „Dětská hřiště Bílovice - Lutotín“, a to v souladu se zadávací dokumentací za cenu 
732.851,-Kč včetně DPH                                                                                                                                 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci přípravy projektu „Cyklistické 
komunikace Romže“ s Městem Konice jako s investorem a obcemi: Stražisko, Přemyslovice, 
Ptení, Zdětín, Hluchov, Městem Kostelec na Hané, Městem Prostějov a společnostmi: Bělecký 
mlýn, s.r.o. Javořic, a.s. Agropodnik les Přemyslovice, a.s. a Mikroregionem Konicko a 
Mikroregionem Kostelecko                                                                                                                              
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.841/NCVC/127/2020 k akci „Cyklostezka Kostelec 
na Hané - Lutotín“, se společností STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, IČ: 
60838744 Dodatkem se zvyšuje celková cena za dílo na částku 8.377.561,99-Kč včetně DPH                                                                                                                
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 
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6. Uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků:  
d) parcelní číslo 4704/2, orná půda o výměře 17m2 v k. ú. Kostelec na Hané, Kostelec 

na Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Prostějov, list vlastnictví č.1033 s manžely  

 PSČ 798 41, Bílovice-Lutotín, za částku 850,-Kč 
e) parcelní číslo 4705/2, orná půda o výměře 19m2 v k. ú. Kostelec na Hané, Kostelec 

na Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Prostějov, list vlastnictví č.589 s panem  
PSČ 796 04, Prostějov a paní , PSČ 798 41, 
Bílovice-Lutotín, za částku 950,-Kč 

f) parcelní číslo 4706/2, orná půda o výměře 124m2 v k. ú. Kostelec na Hané, 
Kostelec na Hané, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Prostějov, list vlastnictví č.1053 s paní 

PSČ 798 41, Bílovice-Lutotín za částku 6200,-Kč 

Náklady na pořízení geometrického plánu a poplatky související s převodem vlastnictví 
pozemků bude hradit kupující 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Infos LEAS, 
s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku 30,-Kč/metr 
uložené chráničky v intravilánu obce a 5,-Kč/metr uložené chráničky v extravilánu obce                                                                                                             
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Rozpočtové opatření č.8./2020 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

1. Plnění usnesení č.4/2020 
2. Zprávu o činnosti 
3. Rozpočtové opatření č.7/2020 
4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru 

 

 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, tohoto 
usnesení 

K bodu 15) 

     Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 18:35 hodin. 

     

 

Zapsal: Martin Smutný 

 
Ověřili: Eva Oščádalová.……………………………………… 

 

              Josef Měchura, DiS ………………………………… 

 

 

Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 

místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

Vyvěšeno dne: 19.9.2020 

Sňato dne: ……………………………… 


