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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, Petr Krupa, Vladimír Stančík 
                  Omluven: Bc. Miroslav Říčař 
             
Program jednání:        

1. Zahájení  

2. Schválení programu  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.5/2020  

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  

6. Projednání smlouvy se SFDI na výstavbu cyklostezky z Kostelce na Hané do Lutotína  

7. Projednání dodatku ke smlouvě o svozu a zajištění využití tříděného odpadu  

8. Projednání ukončení smlouvy s kompostárnou ve Smržicích  

9. Projednání vyhlášení VŘ na zhotovitele chodníků v Bílovicích  

10. Projednání financování výstavby kanalizace prostřednictvím úvěru  

11. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – do DT 117d8210A - Podpora obnovy místních 
komunikací na opravu MK v Lutotíně   

12. Projednání návrhu místní úpravy provozu na MK – dopravní značení v křižovatce u MŠ  

13. Projednání úhrady za rozšíření výkopů pro VO a optické rozvody a úhrady věcného břemene  

14. Seznámení s výsledky prověrky stavu BOZP  

15. Seznámení s výsledky nákupu energií pro 2021  

16. Projednání nabídky na podání a administraci žádosti na MMR – oprava komunikace v Lutotíně  

17. Seznámení s rozpočt. opatřením č.9/2020 a projednání rozpočt. opatření č. 10/2020  

18. Diskuse  

19. Usnesení  

20. Závěr        
 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00 hodin, 
přivítal přítomné zastupitele (na zasedání nejsou kromě zastupitelů přítomni žádní občané) a 
uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na 
úřední desce od 26.října 2020, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na 
něm přítomno 8 členů zastupitelstva obce (Martin Smutný se účastní prostřednictvím 
videohovoru), zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se. Dále dodal, že zasedání 
se koná v době nouzového stavu a za zpřísněných hygienických opatření, přítomní 
zastupitelé tedy mají na ústech nasazeny roušky a udržují mezi sebou rozestupy 
minimálně 2 metry. 

 
K bodu 2) 

Starosta přečetl program jednání a navrhnul pro program rozšířit o další body, který by 
zastupitelstvo obce mělo projednat: 

⮚ Seznámení s rozp. opatřením č.10/2020 a projednání rozp. opatření č.11/2020 

⮚ Projednání možnosti prodeje stavebních pozemků v Lutotíně 

⮚ Projednání žádosti o prominutí nájemného 

Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 22 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 paní Evu Oščádalovou 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 dílo 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 byla uzavřena                                                                              

● Usnesení č.4: smlouva 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., Javořice a.s., Agropodnik les 
Přemyslovice a.s., Mikroregionem Konicko a Mikroregionem Kostelecko                                                                                                                                     
byla uzavřena 

● Usnesení č.5: dodatek 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, kterým se zvyšuje celková cena za 
dílo na částku 8.377.561,99 Kč včetně DPH byl uzavřen                                                               

● Usnesení č.6: 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 Jitkou Kunčíkovou a Čestmírem 
Kunčíkem, Lutotín č.p. 52, 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 Zdeňkem Kalvodou, Švýcarská č.p. 4103/3, 
PSČ 796 04, Prostějov a paní Miladou Kalvodovou, Lutotín č.p. 53, PSČ 798 41, 
Bílovice-Lutotín, za částku 950,-Kč 

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 Miladou Kalvodovou, Lutotín 

č.p.53, PSČ 798 41, Bílovice-Lutotín za částku 6200,-Kč byly uzavřeny 

● Usnesení č.7: smlouva 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 doposud nebyla 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: 

⮚ Byla dokončena stavba cyklostezky z Kostelce na Hané do Lutotína 

⮚ V sobotu 31.10.2020 proběhl svoz „Nebezpečného a objemného odpadu“  
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⮚ Probíhá zpracování PD na opravu komunikace v Lutotíně v úseku od křižovatky na 
komunikaci z Kostelce do Konice po opravený úsek v obci 

⮚ Byly dokončeny opravy na žudru 

⮚ Probíhá výstavba kanalizace v Bílovicích 

⮚ Koncem týdne bude provedena pokládka asfaltového povrchu v úseku od mostu po 
kapličku. 

 
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 
   K bodu 6)    

V tomto bodě seznámil starosta přítomné se souhlasem SFDI s navýšením původně 
schválené dotace na částku 6.923.604,95 Kč, ve které jsou započítány i vícepráce, které 
souvisely se zpevněním podloží na cyklostezce z Kostelce na Hané do Lutotína.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy 1401/C1/2020 o poskytnutí finančních 
přostředků na realizaci projektu „Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín“ – ISPROFOND 
5718510090 se Státním fondem dopravní infrastruktury, na částku 5.580.221,-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 7) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě o svozu a zajištění 
využití tříděného odpadu. Jedná se o navýšení za odvoz papíru na 2,-Kč za kilogram a u 
plastů na 300,-Kč za nádobu. Navýšení je z důvodu nízkých výkupních cen těchto surovin, 
zvyšujících se nákladů na svoz a stávající ceny které platily 6 roků. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č.12/2/SEP o svozu a 
zajištění využití tříděného odpadu s Petrem Burešem, Jakubské náměstí 99, 798 41 Kostelec 
na Hané, IČ:45441812 
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 8) 
● V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výpovědí smlouvy na likvidaci bioodpadu 

v kompostárně ve Smržicích, kam se vyvážela část bioodpadu z naší obce. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo výpověď smlouvy s kompostárnou na vědomí 
 
K bodu 9) 

Starosta v tomto bodě seznámil přítomné se záměrem vypsat výběrové řízení na dodavatele 
opravy chodníků a výstavbu nového chodníku v lokalitě „na Kamčatce“ v Bílovicích. 
Na úsek od mostu po parčík u hospody je prodloužen termín realizace do 30.6.2021, v tomto 
úseku se bude jednat o opravu stávajících chodníků a na tuhle část máme schválenou dotaci 
od Ministerstva pro místní rozvoj. 
Na úsek dle PD 101 - Kamčatka, 102 u obchodu, 103 ke hřišti se čeká na rozhodnutí o 
přidělení dotace.  
Starosta navrhuje vypsat výběrové řízení na obě akce současně, s podmínkou, že se stavba 
bude realizovat dle poskytnutí dotace.  
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Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele výstavby a opravy 
chodníků v Bílovicích na všechny chodníky současně. 
 

● 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 nabídkou na poskytnutí úvěru na financování 
stavby kanalizace v Bílovicích. Jedná se o úvěr ve výši 7.000.000,-Kč se splatností 5 roků a 
úroková sazba činí 0,97% ročně při pevné úrokové sazbě po celou dobu splácení, nebo 
0,59% při pohyblivé sazbě, která se odvíjí od aktuální sazby ČNB. Zastupitelé se shodli na 
pevné sazbě. Zastupitelé se shodli na oslovení dalších bankovních institucí s žádostí o 
nabídku na poskytnutí tohoto úvěru a projednání výběru poskytovatele tohoto úvěru na 
příštím zasedání zastupitelstva obce. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo nabídku KB na úvěr na kanalizaci na vědomí 
     

K bodu 11) 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s přípravou projektu na opravu zbývající části 
komunikace v Lutotíně, a to v úseku od opravené části silnice po silnici č. II/366, dále 
vybudování zálivů pro autobusy a opravu komunikace „v uličce“. Na tuto opravu chceme 
požádat o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v příštím roce. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci „Oprava MK v Lutotíně“ v rámci výzvy k 
podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy 
a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A  Podpora obnovy místních komunikací. 
                                                                                                                     

● 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 seznámil přítomné s návrhem opatření obecné povahy týkající se 
změny dopravní situace na křižovatce v Bílovicích u Mateřské školy. Jedná se o změnu 
přednosti v jízdě a umístění nových dopravních značek, které souvisí s touto změnou. Hlavní 
silnice bude ve směru od kaple směrem na lešanskou, vedlejší silnice bude od Husovy ulice 
v Kostelci. 
Zastupitelstvo obce vzalo výzvu k uplatnění připomínek nebo námitek při změně 
dopravní situace v Bílovicích u mateřské školy na vědomí  
 

K bodu 13) 
V tomto bodě starosta obce zastupitele informoval o dokončení prací a výkopů pro vedení NN 
a informoval zastupitele, že částka za rozšíření výkopů pro pokládku VO a chrániček 
optického vedení činí 100 Kč/bm a to v délce 3300 metrů. Z toho 2650 m je rozšíření pro 
společný výkop pro vedení VO + optiky a 650 metrů je pouze optické vedení, kde si toto 
rozšíření výkopu bude hradit přímo f. INFOS Leas s.r.o. Po dohodě se zhotovitelem výkopů 
firmou NORMA obec uhradí částku 265.000,-Kč (2650 m x 100 Kč/bm) firmě NORMA a 
současně vyfakturuje f. INFOS Leas s.r.o. zálohu na věcné břemeno, které činí dle 
„SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE“ 270 kč/bm a to 
hned ve výši 450.000,-Kč a zbytek dofakturuje po podpisu „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene“.  
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
Infos LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku 
270,-Kč/metr uložené chráničky. 
                                                                                                                     

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

 
K bodu 14) 

V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s provedenou roční prohlídkou bezpečnosti 
práce. Je navrženo několik opatření pro zvýšení bezpečnosti v obecních objektech a 
prostorách. Zastupitelé zpochybnili návrh na instalaci zábradlí, které by mělo znemožnit 
vyběhnout dětem do komunikace před budovou č.p. 65 v Lutotíně, ve které provozuje spolek 
KaRaBíLek mikrojesle. 
 
Zastupitelstvo obce vzalo roční prověrku BOZP na vědomí  
 

K bodu 15) 
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 1145 až 1357 za MWh podle odběrného 
místa, v předchozím roce byla cena 1288,- Kč až 1510,-Kč za MWh a cenu plynu 420,-Kč za 
MWh, v minulém roce byla cena 525,-Kč za MWh 

 
Zastupitelstvo obce vzalo informaci o cenách energií v roce 2021 na vědomí  
 

K bodu 16) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem příkazní smlouvy na podání žádosti o 
dotaci a následnou administraci pro projekt „Oprava místní komunikace Lutotín“ Jedná se o 
zpracování žádosti o dotaci, doložení podkladů k RoPD, podání žádosti o platbu a doložení 
podkladů k ZVA. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na podání žádosti o dotaci a 
následnou administraci pro projekt „Oprava místní komunikace Lutotín“ se společností MS-
promo engineering s.r.o, Jilemnického 5/51, 772 00, Olomouc, IČ: 28589548 za částku 
54.450,-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 17) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.9./2020, které schválil 
starosta v rámci svojí pravomoci  

⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 1.499.142,63,-Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o ponížení výdajů o 1.499.142,63,-Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními je tedy                                        0,-Kč 
Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 9./2020 na vědomí  
 
Dále v tomto bodě seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.10./2020, které schválil 
starosta v rámci svojí pravomoci  

 

⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 200.000,-Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o ponížení výdajů o 200.000,-Kč 
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⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními je tedy                    0,-Kč 
Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 10./2020 na vědomí  
 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.11./2020.   

⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 6.764.141,- Kč. 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 7.997.331,-Kč. 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními je tedy                    -1.233.190,- Kč 
 

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.11/2020 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 11/2020 bylo schváleno  

 
K bodu 18) 

V tomto bodě starosta navrhl prodiskutovat možný prodej pozemků určených pro výstavbu 
domů v Lutotíně. Jedná se o pozemky v Lutotíně u nové cyklostezky. Pozemky by bylo nutné 
rozdělit pravděpodobně na tři parcely přibližně o velikosti 800m2. Pavel Ptáček navrhl 
pozemky nabídnout přednostně místním občanům. Josef Měchura navrhl zjistit stanovisko 
SŽDC, protože pozemky leží v ochranném pásmu drah. Zastupitelé se shodli na přípravě 
prodeje těchto pozemků, finance z prodeje budou použity na současné investiční akce naší 
obce. 
 
Zastupitelstvo obce vzalo učinění kroků k prodeji stavebních pozemků v Lutotíně na 
vědomí  
 

K bodu 19) 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné se žádostí Spolku Klub přátel Lihoměrky o 
odpuštění nájemného po dobu zákazu poskytovat pohostinské služby. Starosta navrhl po 
dohodě se členy zastupitelstva odpustit nájemné i ostatním zájemcům, kteří platí nájemné 
v obecních prostorách a jsou postiženi současným nouzovým stavem. 

 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění 3. měsíčních plateb nájemného v obecních 
prostorách z důvodu současného nouzového stavu 
O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     
     

K bodu 20) 
Starosta vyzval přítomné k diskusi  

⮚ Pan Pavel Ptáček se dotázal, jakým způsobem bude znemožněn provoz motorových 
vozidel na cyklostezce z Lutotína do Kostelce na Hané. V minulých dnech tam již 
potkal automobil a řidič mu řekl, že komunikace je i pro motorová vozidla. Starosta 
odpověděl, že s pevnými zábranami se momentálně nepočítá a že na začátku a na 
konci budou dopravní značky označující stezku pro cyklisty a chodce. Dodal, že 
komunikace byla stavěna jako cyklostezka a takto na ni byli získány dotace. 

⮚ Pan Pavel Synek se dotázal, kdy bude fungovat rozhlas v Bílovicích. Starosta 
odpověděl, že by měl být zprovozněn v příštím týdnu. 

⮚ Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 
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K bodu 21) 

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 

Ptáčka 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na realizaci projektu „Cyklostezka Kostelec na 
Hané – Lutotín“ – ISPROFOND 5718510091 se Státním fondem dopravní infrastruktury, na 
částku 5.580.221,-Kč  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č.12/2/SEP o svozu a zajištění využití tříděného odpadu 
s Petrem Burešem, Jakubské náměstí 99, 798 41, Kostelec na Hané, IČ:45441812               
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Vypsání výběrového řízení na dodavatele výstavby a opravy chodníků v Bílovicích na všechny 
chodníky současně. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Podání žádosti o dotaci „Oprava MK v Lutotíně“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí 
dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační 
titul 117D8210A  Podpora obnovy místních komunikací. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Infos LEAS, s.r.o. sídlem 
Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku 270,-Kč/metr uložené 
chráničky. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Uzavření příkazní na podání žádosti o dotaci a následnou administraci pro projekt „Oprava 
místní komunikace Lutotín“ se společností MS-promo engineering s. r. o, Jilemnického 5/51, 
772 00, Olomouc, IČ: 28589548 za částku 54.450,-Kč včetně DPH. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Rozpočtové opatření č.11/2020 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Odpuštění 3. měsíčních plateb nájemného v obecních prostorách z důvodu současného 
nouzového stavu  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č.5/2020 
2. Zprávu o činnosti 
3. Výpověď smlouvy s kompostárnou  
4. Nabídku KB na úvěr na kanalizaci 
5. Výzvu k uplatnění připomínek nebo námitek při změně dopravní situace v Bílovicích u  
            mateřské školy 
6. Roční prověrku BOZP 
7. Informaci o cenách energií v roce 2021 
8. Rozpočtové opatření č.9/2020 a č.10./2020 
9. Učinění kroků k prodeji stavebních pozemků v Lutotíně 

 

 III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:  
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.6, č.7, č.8, č.9 tohoto 

usnesení     
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K bodu 22) 

     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 ………………………………… 

 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 
Vyvěšeno dne: 12.11.2020 
Sňato dne: ……………………………… 


