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

1. Zahájení  

2. Schválení programu  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 2/2019 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  

6. Projednání návrhu rozpočtu MŠ na rok 2020 a rozpočtového výhledu MŠ  2020 – 2021  

7. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 – popl. za odpady   

8. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 – popl. ze psů  

9. Projednání složení inventarizačních komisí a plánu inventur  

10. Projednání dodatku č. 3 k SoD na výstavbu kanalizace v Lutotíně.  

11. Projednání smlouvy ke službám – měření průtoku odp. vod předávaných na ČOV  

12. Projednání smlouvy o připojení s f. E.ON Distribuce – měřící bod kanalizace Lutotín  

13. Projednání kupní ceny na koupi pozemku 1064 od Povodí Moravy  

14. Projednání smlouvy o spolupráci s městem Kostelec na Hané na projekt cyklostezky  

15. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací s 
městem Kostelec na Hané  

16. Projednání Smlouvy o poskytování služeb s f. PAULA – pojízdná prodejna  

17. Projednání smlouvy o výpůjčce v rámci vybavení KC Bílovice s MAS Region Haná z.s.  

18. Informace o provedeném „Dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“  

19. Projednání Smlouvy na reklamní plochu – f. Satjam  

20. Projednání žádosti o dar pro SDH Bílovice  

21. Projednání žádosti MŠ o převod investic do rezervního fondu  

22. Projednání Příkazní smlouvy s f. BM asistent na administraci projektu KC Bílovice  

23. Projednání výše nájemného u obecních objektů  

24. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.6/2019 v kompetenci starosty a projednání rozpočtového 
opatření č. 7/2019  

25. Oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření  

26. Projednání a schválení podání žádostí o dotace v r. 2020 (MMR a Ol. kraj)  

27. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2024  

28. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020  

29. Diskuse  

30. Usnesení  

31. 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. 
prosince 2019, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomno 8 
členů, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se. 

 
K bodu 2) 

Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další body, které by zastupitelstvo 
obce mělo projednat: 
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⮚ Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě na "Kanalizaci v Bílovicích" 

⮚ Vyhodnocení nabídek na TDI a uzavření smlouvy na TDI a AD "Kanalizace v Bílovicích" 

⮚ Projednání smlouvy na dotační poradenství a administraci na "Kanalizaci Bílovice" 

⮚ Projednání dodatku ke smlouvě o nájmu půdy se společností Rols Lešany  

⮚ Projednání dodatku ke smlouvě na svoz kom. odpadu s FCC Enviroment 

⮚ Projednání návrhu smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na "Zeleň v intravilánu obce" 

⮚ Projednání žádosti o dar pro klub stolního tenisu 

⮚ Projednání žádosti Vlastivědné společnosti o dar na publikaci  

⮚ Projednání OZV o nočním klidu 

● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 40 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 Vladimíra Stančíka a pana Josefa Měchuru 
● 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: smlouva o poskytnutí dotace Olomouckým krajem, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 byla uzavřena 

● Usnesení č.4: smlouva 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 byla uzavřena 

● Usnesení č.5: smlouva o bezplatné výpůjčce routeru Turris Omnia (RTROM01-1G) s 
CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 1136/5, 130 00, Praha 3, IČ:67985726 byla uzavřena 

● Usnesení č.6: smlouvy 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 doposud nebyly podepsány protistranou 

● Usnesení č.7: příkazní smlouva 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 byla 
uzavřena 

● Usnesení č.8: příkazní smlouva 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 byla uzavřena 

● Usnesení č.9: dohoda 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 byla uzavřena 

● Usnesení č.10: dohoda 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, Petr Stavěla, Jiráskova 384, 
Konice 79852 a Tereza Stavělová, Krasická 361/53a, Prostějov 79601, 2) parc.č.605/2 
Jiří Minář, Šárka 3380/56, Prostějov 79601, 3) parc.č. 605/3 Radek Kučera, Pod 
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Kosířem 493, Kostelec na Hané 79841 a Eva Kučerová, Pod Kosířem 493, Kostelec na 
Hané, 79841 byla uzavřena 

● Usnesení č.11: smlouva 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 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: 

⮚ V Lutotíně byla dokončena výstavba kanalizační sítě včetně přivaděče z Lutotína do 
Kostelce a to včetně odboček. Nyní je připravována kolaudace stavby, vyřizuje se 
Povolení k provozování, připravuje se stanovení odpovědné osoby a provozní 
dokumentace. 

⮚ Pro JSDH Lutotín byla v rámci poskytnuté dotace z Olomouckého kraje pořízena 
motorová pila s příslušenstvím  

⮚ Byla dokončena oprava střechy a budovy OÚ v Bílovicích, provedeno vyúčtování 
poskytnutých dotací, nicméně prostředky ze SFŽP můžeme očekávat až koncem měsíce 
ledna následujícího roku 

⮚ Ostatní dotační akce byly k dnešnímu dni vyúčtovány a proplaceny  
 

Poskytovate

l dotace  Název akce 

Dotace 

skutečně 

poskytnutá 

Spoluúčast 

obce 

Smlouva 

uzavřena na 

částku 

SFŽP 

Obnova krajinných struktur v obci 

Bílovice-Lutotín II 480 257 Kč 21 569 Kč 808 699 Kč 

MAS Komunitní centrum Bílovice 1 073 500 Kč 118 598 Kč 1 192 098 Kč 

SFŽP 

Energetické úspory objektu č.p. 39 v 

Bílovicích 3 566 671 Kč 579 695 Kč 4 209 674 Kč 

MAS 

Pořízení techniky pro lesy Bílovice - 

Lutotín  211 500 Kč 268 024 Kč 511 830 Kč 

Ol.kraj 

Výměna oken a dveří na budově č.p. 

35 v Bílovicích 200 000 Kč 489 815 Kč 689 815 Kč 

MMR 

Oprava střechy budovy OÚ Bílovice 

39 500 000 Kč 2 186 229 Kč 2 686 229 Kč 

SFŽP Kanalizace Lutotín 5 200 705 Kč 
2 810 324 Kč 

  

13 379 668 Kč 

  Ol.kraj Kanalizace Lutotín 2 100 000 Kč 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 
   K bodu 6)    

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín, 
příspěvkové organizace na rok 2020, návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na 
internetových stránkách od 2.prosince 2019.  
 
Starosta následně navrhl hlasovat o rozpočtu MŠ na rok 2020 s: 

⮚ Příjmy ve výši:  245.000,-Kč 

⮚ Výdaji ve výši:  245.000,-Kč. 

⮚ Přebytkem ve výši: 0,-Kč 
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●  O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●  Návrh byl přijat, rozpočet Mateřské školy Bílovice-Lutotín na rok 2020 byl schválen 

 
Dále v tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 
Mateřské školy Bílovice-Lutotín, příspěvkové organizace na roky 2021 až 2024,  
a navrhl tedy hlasovat o střednědobém výhledu rozpočtu MŠ 2021 až 2024 s: 

⮚ Příjmy ve výši: 250.000,-Kč 

⮚ Výdaji ve výši: 250.000,-Kč. 

⮚ Přebytkem ve výši: 0,-Kč 

 
●   O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●   Návrh byl přijat, střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín na roky 

2021 až 2024 byl schválen 

 
K bodu 7) 

Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s vyhláškou č. 1/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Schválením této vyhlášky dojde ke zrušení obecně závazné vyhlášky č.4/2015. Ve 
vyhlášce se změní několik formulací, aby odpovídala v současnosti platným právním 
předpisům a především dojde ke zvýšení poplatku na 400,-Kč ročně ze současných 300,-Kč. 
Zvýšení je nutné především z důvodu neustále se zvyšujícím cenám za svoz směsného 
komunálního odpadu. To je především proto, že se za poslední roky zvýšila několikrát 
minimální mzda, od které se odvíjejí platy pracovníků svozové společnosti, která tyto náklady 
promítne do cen svých služeb. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.  
 

● 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 seznámil přítomné s vyhláškou č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. 
Poplatek zůstane ve výši 50,-Kč za každého psa. Schválením této vyhlášky dojde ke zrušení 
obecně závazné vyhlášky č.2/2015.  

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za psa 
 

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

K bodu 9) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné občany s plánem inventur za rok 2019. Inventarizace bude 

zahájena ke dni 30.12.2019 a ukončena bude ke dni 20.1.2019. Starosta navrhl, aby komise 
byla složena především ze členů kontrolního výboru obce a hospodářky a aby pracovala také 
jako komise likvidační. Starosta se dále všech dotázal, zda má někdo z přítomných návrh na 
další členy této komise, nikdo další žádný návrh nepodal. 

            Starosta tedy navrhl, aby inventarizační a likvidační komise pracovala ve složení:     
● Předseda:  p. Petr Krupa 
● Členové :   p. Pavel Synek 
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                             Ing. Jiří Měchura 
           p. Ivo Bartošek 
           p. Jiří Oščádal 
                                pí. Věra Reichstädterová 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2019, složení inventarizační a likvidační 
komise 
 

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

 
K bodu 10) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě se Společností VHS-
ČAK Bílovice Lutotín. Jedná se o navýšení původní ceny o vícepráce ve výši 32.994,75-Kč, 
které byly provedeny nad rámec původního projektu. Byly to především přeložky původní 
dešťové kanalizace. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.3 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., Havlíčkova 2788/135, 767 
01 Kroměříž, IČ: 25515608 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh dodatku prostudovat. 
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 11) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dohody o provozování automatického 
měřícího bodu a datového přenosu z něj. Jedná se o měření průtoku splašků na kanalizační 
stoce z Lutotína do Kostelce na Hané. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provozování se společností FIEDLER AMS 
s.r.o. Lipová 1789/9, 370 05, České Budějovice, IČ: 03155501. 
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 

 
K bodu 12) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
na zřízení přípojky k měřícímu bodu na kanalizačním přivaděči z Lutotína do Kostelce na 
Hané. Než bude přípojky vybudována, bude měřící bod napájen bateriemi. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
č.9001638950 na pozemku parc.č. 5232, v katastrálním území Kostelec na Hané se 
společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 
28085400, za částku 10.000,-Kč 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
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● 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 záměru Povodí Moravy, s.p. prodat část pozemku 
parc. č. 1064 v KÚ Bílovice. Jedná se o svodnici u lešanské silnice. Starosta uvedl, že na 
pozemku by se v budoucnu vybudoval nástupní ostrůvek, upravila by se křižovatka 
s Lešanskou silnicí tak, aby vznikl lepší rozhledový trojúhelník a při přesunu elektrického 
vedení do země se na pozemku budou muset nainstalovat nové sloupy veřejného osvětlení. 
Za povolení těchto staveb by obec musela vlastníkovi platit, proto je výhodnější pozemek 
koupit. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku parcelní číslo 1064 v katastrálním území 
Bílovice od Povodí Moravy, s.p.za částku 83.750,-Kč  
 

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

K bodu 14) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci s Kostelcem na 
Hané, která upravuje majetkoprávní vztahy ohledně pozemků pro stavbu cyklostezky 
z Lutotína do Kostelce na Hané a následnou údržbu cyklostezky. Na stavbu cyklostezky máme 
podanou žádost o dotaci na SFDI. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na umístění a realizaci stavby a 
finanční a majetkově-právní vypořádání akce „Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín“ s 
městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané 
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 15) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dohody, která se týká provozu kanalizace 
do Kostelce na Hané a stanovuje technické specifikace z 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: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 16) 

Starosta v tomto bodě seznámil přítomné se žádostí společnosti Paula, s.r.o. o příspěvek na 
provoz pojízdné prodejny, která zajíždí do Lutotína. Starosta k tomu dodal, že žádost se týká 
roku 2019 a je tedy již bezpředmětná. Pokud by byla žádost podána na rok 2020, 
zastupitelstvo se jí bude zabývat. 
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● Zastupitelstvo obce vzalo žádost společnosti Paula na vědomí 
 

K bodu 17) 
V tomto bodě informoval starosta přítomné o smlouvě na výpůjčku židlí do komunitního centra 
na hřišti v Bílovicích od MAS Rgion Haná. Jedná se o zapůjčení 22 kusů židlí do roku 2027. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na projekt Komunitní centra 
v Regionu Haná s Regionem Haná, z.s. nám. T.G.Masaryka 99, 783 44, Náměšť na Hané  
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 18) 

Starosta v tomhle bodu zasedání informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce, které 
proběhlo 23. října 2019 pracovníky odboru kontroly Olomouckého kraje 
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo: 

⮚ Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 
prostředků,  

⮚ Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,  

⮚ Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k 
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,  

⮚ Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, 
s nímž hospodaří územní celek,  

⮚ Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek 

⮚ Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi   

⮚ Zřizování věcných břemen k majetku územního celku 

⮚ Účetnictví vedené územním celkem.  
 

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce na 
vědomí 

 
K bodu 19) 

Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem smlouvy na reklamní plochu na hřišti 
v Bílovicích. Jedná se o reklamní poutač na plotě, který tam byl umístěn i v minulém roce. 
  

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na pronájem reklamní plochy se společností 
SATJAM s.r.o. Michalská 1032/21, 710 00, Ostrava, IČ: 64088324 za částku 1.000,-Kč ročně 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh příkazní smlouvy prostudovat 
 

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

 
K bodu 20) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí SDH Bílovice o příspěvek na pořízení 
nového čerpadla pro požární sport. Starosta SDH Miroslav Říčař popsal soutěžní družstva 
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SDH Bílovice a jejich úspěchy v poslední době. Dodal, že v současnosti používaný stroj je 
z roku 2012 a obec na jeho pořízení také přispěla. V současné době soutěží celkem 9 
družstev, jedná se o dvě družstva žen, tři družstva mužů a čtyři družstva mladých hasičů, kteří 
naši obec reprezentují jak v regionu, tak mimo něj. Zastupitelé se shodli, že na pořízení stroje 
schválí poskytnutí stejné částky jako v roce 2012. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního dar ve výši 50.000,-Kč pro Sbor 
dobrovolných hasičů Bílovice 
Dále pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na tento finanční dar. 
 

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

 
K bodu 21) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí Mateřské školy o převod částky 7.416,-Kč 
z fondu investic do fondu rezerv. Prostředky by chtěla MŠ použít na pořízení šatních skříněk 
pro děti v příštím roce. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje převod částky 7.416,-Kč z fondu investic do fondu rezerv MŠ. 
 

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

 
K bodu 22) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na zpracování monitorovacích 
zpráv na projekt Komunitního centra Bílovice a to po dobu 5ti let za částku 5.000,-Kč + DPH 
ročně.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy č.23/MZu na zpracování 5. 
monitorovacích zpráv na projekt „Komunitní centrum Bílovice“ se společností BM asistent, 
s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, Olomouc, IČ: 26796350 za částku 30.250,-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 23) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s plátcovstvím DPH, a účtováním této daně při 
dlouhodobých pronájmech. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje následnou úpravu nájemních smluv uzavřených s plátci „Daně 
z přidané hodnoty“ (DPH) tak, že k celkové výši nájmu bude připočtena DPH. 

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

 
K bodu 24) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.VI./2019.   

⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 75.600,-Kč. 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o snížení výdajů o 60.100,-Kč. 
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⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáním je tedy + 15.500,-Kč 
 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. VI./2019 na vědomí  
 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.VII./2019.   

⮚ Na příjmové stránce se jedná o snížení příjmů o 4.038.396,37-Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o snížení výdajů o 1.263.066,50-Kč. 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními je tedy -2.775.329,87,-Kč 
 
Starosta uvedl, že deficit bude financován z přebytku z minulých let. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.VII./2019 

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

 
K bodu 25) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s pravomocí starosty obce činit rozpočtová opatření 
a navrhuje předchozí usnesení nahradit novým. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
do výše 200 000 Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve 
financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu  
Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen 
v případech: 

a) přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž by 
se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování, 

b) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných 
rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání dotace),  

c) zapojení příjmů, 
d) zapojení nespecifikované rezervy (pol. 5901, 6901) 
e) zapojení položky 8115 do rozpočtu obce, 
f) zapojení čerpání schválených úvěrů a půjček na položkách 8123 a 8113 do 

rozpočtu obce, 
g) zapojení splátek a mimořádných splátek úvěrů a půjček na položkách 8124 a 

8114 do rozpočtu obce 
Zastupitelstvo obce dále stanovuje kompetenci starosty obce k provedení rozpočtového 
opatření v plném rozsahu, a to k provedení potřebného rozpočtového opatření v období od 
posledního zasedání zastupitelstva obce v daném kalendářním roce do 31. 12. daného 
kalendářního roku. Toto zmocnění se poprvé použije pro kalendářní rok 2019. 
Rozpočtová opatření prováděna starostou obce budou na nejbližším zasedání zastupitelstva 
obce předložena zastupitelstvu na vědomí se stručným odůvodněním (odůvodnění lze na 
zasedání podat ústně).  
 

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

 
K bodu 26) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s připravovanými žádostmi o dotace v roce 2020.  
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● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace z prostředků Olomouckého 
kraje, a to:  
08_01_1 Obnova kulturních památek, na opravy budovy č.p. 35 žudru v Bílovicích 
10_01_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020, na vybudování cyklostezky z Kostelce na 
Hané do Lutotína 
14_02_1_Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup 
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020, na vybavení JSDH 
02_1_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, na opravu komunikace po kanalizaci  
Dále podáním žádosti na MMR v roce 2020 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a 
rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku na herní prvky a vybavení hřišť v Bílovicích a Lutotíně. 
Dále pověřuje starostu obce podáním těchto žádostí 

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

 
K bodu 27) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2021-2024. 
Na všechny čtyři roky se počítá s příjmy 8 770 000,- a výdaji 8 350 000,- Kč. Starosta dále 
dodal, že pokud bude obec čerpat úvěr na stavbu kanalizace, bude rozpočtový výhled upraven. 
Tento výhled bude zveřejněn na elektronické úřední desce.  
 
Starosta navrhl přijmout usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2021-2024 

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

 
K bodu 28) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu naší obce na rok 2020, návrh 
rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na internetových stránkách od 2.prosince 2019, 
tedy více než 15 dní a kdo měl zájem, mohl si návrh prostudovat. 
Nato návrh rozpočtu přednesl položku po položce. 
Rozpočet je navržen jako přebytkový s příjmy ve výši 10.948.400,-Kč a výdaji ve výši 
10.122.549,-Kč. Přebytek by měl činit 825.851,-Kč 
Starosta navrhl rozpočet upravit oproti návrhu na příjmové stránce o +3.566.671,-Kč, jedná se 
o dotaci ze SFŽP na zateplení OÚ v Bílovicích, která nám nebude vyplacena v letošním roce. 
Zároveň navrhl navýšit výdaje o 3.000.000,- na stavbu kanalizace v Bílovicích a na dokončení 
kanalizace v Lutotíně. Příjmy by tedy měly činit 14.515.071,-Kč a výdaje ve výši 13.122.549,-
Kč. Přebytek by měl činit 1.392.522,-Kč 
Nato vyzval přítomné k dalším návrhům. 
Dále starosta uvedl, chceme požádat o několik dotací a podle toho budeme rozpočet upravovat 
jednotlivými opatřeními. 
Další návrhy nebyly vzneseny. 

 
Navrhl tedy hlasovat o rozpočtu s: 

● Příjmy ve výši: 14.515.071,-Kč 
● Výdaji ve výši: 13.122.549,-Kč. 
● Přebytkem ve výši: 1.392.522,-Kč 

 
●  O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●  Návrh byl přijat, rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2020 byl schválen 

 



 

ZÁPIS č. 6/2019                                                                                                                             
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

dne 17. prosince 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35 
 

Stránka | 11  

 

K bodu 29) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo na kanalizaci 
v Bílovicích. Jedná se o aktualizaci termínů stavby. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na „Kanalizaci Bílovice“ 
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., 
Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČ: 25515608 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh dodatku prostudovat. 
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 30) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem příkazní smlouvy na autorský a technický 
dozor investora při stavbě kanalizace v Bílovicích. Nejnižší nabídkovou cenu předložila 
společnost STAVING engineering, s.r.o. která požaduje za tuto službu částku 475.000,-Kč + 
DPH. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na autorský dozor a na technický 
dozor investora při stavbě kanalizace v Bílovicích se společností STAVING engineering, s.r.o. 
Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, IČ: 25334107 za částku 574.500,-Kč včetně DPH 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh příkazní smlouvy prostudovat. 
 

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

    
K bodu 31) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem příkazní smlouvy na manažerské řízení 
projektu kanalizace v Bílovicích. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poradenství na akci 
„KANALIZACE BÍLOVICE“ s Ing. Lenkou Štajnerovou, Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem IČ: 87045958 za částku 145.200,-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 32) 

Starosta v tomto bodě informoval přítomné o dodatku ke smlouvě za užívání pozemků, které 
jsou ve vlastnictví naší obce. V tomto bodě se jedná o pozemky, které obec prodala 
společnosti ROLS Lešany na farmě v Bílovicích. Tyto pozemky budou ze smlouvy vyjmuty. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků 
ze dne 29.8.2012 se společností ROLS Lešany, s.r.o. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 



 

ZÁPIS č. 6/2019                                                                                                                             
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

dne 17. prosince 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35 
 

Stránka | 12  

 

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

 
K bodu 33) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě na svoz komunálního 
odpadu. Dochází ke zvýšení ceny za svoz, a to především z důvodu růstu minimální mzdy, 
kterou pracovníci svozové společnosti pobírají. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o zajištění svozu a 
zneškodnění směsného komunálního odpadu se společností FCC Prostějov s.r.o. Průmyslová 
1b. 796 01, Prostějov, IČ:26224178 
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 34) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na zpracování žádosti o dotaci 
na výsadby v intravilánu obce. Jedná se o výsadbu v Bílovicích u Žudru, v parčíku, v okolí 
prodejny a v Lutotíně v parčíku a okolo kaple sv. Anny. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o poskytnutí 
podpory z OPŽP na „Revitalizaci zeleně v intravilánu obce Bílovice – Lutotín“ s Ing. Martinou 
Kleperlíkovou, Travinářská 1174, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:07988699 za částku 
30.000,-Kč 
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 35) 

V tomto bodě tomto bodě informoval přítomné o žádosti klubu stolního tenisu Bílovice o 
finanční dar na provoz ve výši 5.000,-Kč. Předseda kubu Petr Krupa seznámil přítomné 
s činností klubu, který má v současnosti 11 členů. Klub pořádá i turnaje, v únoru pořádal turnaj 
ve čtyřhrách, v prosinci turnaj dvojic. Finanční příspěvek používají členové především na 
vytápění prostor, ve kterých trénují a hrají zápasy. Seznámit s výsledky hráčů se zájemci 
mohou na internetových stránkách Českého svazu stolního tenisu: Naše výsledky v 
jednotlivých soutěžích v stolním tenise můžete najít na internetových stránkách České 
asociace stolního tenisu: https://stis.ping-pong.cz/htm/  Dále dodal, že v příští sezoně uvažují 
nad založením družstva dětí. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro klub stolního tenisu Bílovice ve 
výši 5.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.  
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 36) 

about:blank
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V tomto bodě starosta seznámil přítomné s žádostí o příspěvek na vydání Vlastivědného 
věstníku moravského, ve kterém je publikován článek o bílovickém rodákovi Janu Stavělovi. 
Pan Miroslav Šmíd k tomu uvedl, že se jedná o věstník, který je v odborných kruzích 
uznávaný. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-Kč pro Muzejní 
vlastivědnou společnost v Brně, z.s. Solniční ulice 240/12, Brno, 602 00. 
Dále pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy na tento finanční dar 
 

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

 
K bodu 37) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s plánem vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním 
klidu. Termíny, kdy bude noční klid krácen, budou uvedeny v samotné vyhlášce 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o nočním klidu 

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

 
K bodu 38) 

Diskuse 
            Starosta vyzval přítomné k diskusi  

⮚ Pan Miroslav Šmíd se dotázal starosty, co přesně znamená projekt stezek 
k Bílovickému hradu. Starosta uvedl, že se jedná o vyznačení tří různých tras k hradu a 
vybudování několika turistických odpočívadel u těchto stezek. Miroslav Šmíd k tomu 
dodal, že se jedná o významnou lokalitu a velký turistický ruch by památce uškodil. 

⮚ Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 
 
K bodu 39) 

Usnesení: 

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

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

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

3. Rozpočet Mateřské školy Bílovice-Lutotín, p.o. na rok 2020 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín na roky 2021 až 2024 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za psa  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Plán inventur za rok 2019, složení inventarizační a likvidační komise  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
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8. Uzavření dodatku č.3 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., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČ: 25515608 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

9. Uzavření dohody o provozování se společností FIEDLER AMS s.r.o. Lipová 1789/9, 370 05, 
České Budějovice, IČ: 03155501. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

10. Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.9001638950 na pozemku parc.č. 5232, v 
katastrálním území Kostelec na Hané se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 10.000,-Kč  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Koupi části pozemku parcelní číslo 1064 v katastrálním území Bílovice od Povodí Moravy, s.p.za 
částku 83.750,-Kč  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

12. Uzavření smlouvy o spolupráci na umístění a realizaci stavby a finanční a majetkově-právní 
vypořádání akce „Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín“ s Městem Kostelec na Hané, 
Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané 
Pro 8/ 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 8/ proti 0/ zdržel se 0  

14. Uzavření smlouvy o výpůjčce na projekt Komunitní centra v Regionu Haná s Regionem Haná, 
z.s. nám. T.G.Masaryka 99, 783 44, Náměšť na Hané  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

15. Uzavření smlouvy na pronájem reklamní plochy se společností SATJAM s.r.o. Michalská 
1032/21, 710 00, Ostrava, IČ: 64088324 za částku 1.000,-Kč ročně  
Pro 8/ proti 1/ zdržel se 0  

16. Poskytnutí finančního dar ve výši 50.000,-Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Bílovice  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

17. Převod částky 7.416,-Kč z fondu investic do fondu rezerv MŠ. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

18. Uzavření příkazní smlouvy č.23/MZu na zpracování 5. monitorovacích zpráv na projekt 
„Komunitní centrum Bílovice“ se společností BM asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, Olomouc, 
IČ: 26796350 za částku 30.250,-Kč včetně DPH. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

19. Následnou úpravu nájemních smluv uzavřených s plátci „Daně z přidané hodnoty“ (DPH) tak, že 
k celkové výši nájmu bude připočtena DPH. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

20. Rozpočtové opatření č.VII./2019  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

21. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v 
následujícím rozsahu: 
do výše  200.000 Kč  na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve 
financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu  
Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen v případech: 

h) přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž by 
se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování, 

i) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných 
rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání dotace),  

j) zapojení příjmů, 
k) zapojení nespecifikované rezervy (pol. 5901, 6901) 
l) zapojení položky 8115 do rozpočtu obce, 
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m) zapojení čerpání schválených úvěrů a půjček na položkách 8123 a 8113 do 
rozpočtu obce, 

n) zapojení splátek a mimořádných splátek úvěrů a půjček na položkách 8124 a 
8114 do rozpočtu obce 

Zastupitelstvo obce dále stanovuje kompetenci starosty obce k provedení rozpočtového 
opatření v plném rozsahu, a to k provedení potřebného rozpočtového opatření v období od 
posledního zasedání zastupitelstva obce v daném kalendářním roce do 31. 12. daného 
kalendářního roku. Toto zmocnění se poprvé použije pro kalendářní rok 2019. 
Rozpočtová opatření prováděná starostou obce budou na nejbližším zasedání zastupitelstva 
obce předložena zastupitelstvu na vědomí se stručným odůvodněním (odůvodnění lze na 
zasedání podat ústně).  

Pro 8/ proti 1/ zdržel se 0  
22. Podání žádostí o poskytnutí dotace z prostředků Olomouckého kraje, a to:  

08_01_1 Obnova kulturních památek, na opravy budovy č.p. 35 žudru v Bílovicích 
10_01_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020, na vybudování cyklostezky z Kostelce na Hané do 
Lutotína 
14_02_1_Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného 
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020, na vybavení JSDH 
02_1_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, na opravu komunikace po kanalizaci  
 
Dále podáním žádosti na MMR v roce 2020 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje 
venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
na herní prvky a vybavení hřišť v Bílovicích a Lutotíně. 

Dále pověřuje starostu obce podáním těchto žádostí 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

23. Rozpočtový výhled pro roky 2021-2024 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

24. Rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2020  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

25. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na „Kanalizaci Bílovice – část „B“ 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., Havlíčkova 2788/135, 767 
01 Kroměříž, IČ: 25515608 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

26. Uzavření příkazní smlouvy na autorský dozor a na technický dozor investora při stavbě 
kanalizace v Bílovicích se společností STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, 
Olomouc, IČ: 25334107 za částku 574.500,-Kč včetně DPH 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

27. Uzavření příkazní smlouvy na poradenství na akci „KANALIZACE BÍLOVICE“ s Ing. Lenkou 
Štajnerovou, Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 87045958 za částku  
145.200,-Kč včetně DPH 
Pro 8/ proti 1/ zdržel se 0  

28. Uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků ze dne 29.8.2012 se 
společností ROLS Lešany, s.r.o. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

29. Uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o zajištění svozu a zneškodnění směsného komunálního 
odpadu se společností FCC Prostějov s.r.o. Průmyslová 1b. 796 01, Prostějov, IČ:26224178 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

30. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP na „Revitalizaci 
zeleně v intravilánu obce Bílovice – Lutotín“ s Ing. Martinou Kleperlíkovou, Travinářská 1174, 
756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:07988699 za částku 30.000,-Kč 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

31. Poskytnutí finančního daru pro klub stolního tenisu Bílovice ve výši 5.000,-Kč  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  



 

ZÁPIS č. 6/2019                                                                                                                             
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

dne 17. prosince 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35 
 

Stránka | 16  

 

32. Poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-Kč pro Muzejní vlastivědnou společnost v Brně, z.s. 
Solniční ulice 240/12, Brno, 602 00. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

33. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o nočním klidu  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č. 5/2019 
2. Zprávu o činnosti 
3. Žádost společnosti Paula s.r.o. 
4. Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce 
5. Informaci o rozpočtovém opatření č. VI./2019 

 

    III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.8, č.9, č.10, č.12, č.13, č.14, č.15, 

č.16, č.18, č.19, č.25, č.26, č.27, č.28, č.29, č.30, č.31, č.32 tohoto usnesení 

2. Starostu obce podáním žádostí o dotace uvedených v článku I. bod č.22 tohoto usnesení 

 
K bodu 40) 
        Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 19:10 hodin. 

 

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

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

 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 
Vyvěšeno dne: 27.12.2019 
 
Sňato dne: ……………………………… 

 

 

 


