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

1. Zahájení  

2. Schválení programu  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4. Kontrola plnění usnesení č. 6/2022   

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  

6. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti s Ol. krajem – kabel VO zastávek Lutotín   

7. Projednání návrhu rozpočtu MŠ na rok 2023 a rozpočtového výhledu MŠ  2024 – 2025  

8. Projednání Dodatku č.9 ke smlouvě na odpady s FCC – změna ceny svozu  

9. Projednání složení inventarizačních komisí a plánu inventur   

10. Projednání pronájmu prostor obecní budovy č.p. 79 v Lutotíně  

11. Projednání pronájmu prostor obecní budovy č.p. 65 v Lutotíně  

12. Informace o nákupu energií na rok 2023  

13. Projednání změny stravenkového paušálu.  

14. Ceník pronájmů obecních prostor na rok 2023  

15. Stanovení výše stočného na rok 2023,   

16. Projednání výše poplatků za odpady a ze psů  

17. Obecně závazná vyhláška 1/2022 o nočním klidu  

18. Projednání rozpočtového opatření č. 11/2022  

19. Projednání podání žádostí o dotace v r. 2023 (MMR a Ol. kraj)  

20. Projednání odměny pro starostu obce  

21. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2023  

22. Diskuse  

23. Usnesení  

24. Závěr        
 

K bodu 1) 
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00 hodin, 
přivítal přítomné zastupitele a občany (na zasedání je kromě zastupitelů přítomno 13 občanů) a 
uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na 
úřední desce od 20. prosince 2022, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je 
na něm přítomno 7 členů zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet 
se.  
 

K bodu 2) 
Starosta přečetl program jednání a vyzval přítomné zastupitele k návrhům na rozšíření 
programu zasedání 

 

● Miroslav Říčař navrhl projednat prodej stávajícího automobilu Fiat Ducato a nákup nového 
automobilu 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 25 bodů 

 
● O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 7 – 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 pana Petra Krupu a Josefa Měchuru 
O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – 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: kupní smlouva se společností Daniš Davaztechnik s.r.o Přerov III-
Lověšice, Hulínská 265/30, 680 01, IČ: 28644875 za částku 229.779,- Kč včetně DPH 
byla uzavřena 

● Usnesení č.5: smlouva o zřízení věcného břemene č.: PR-014330072535/001-ADS 
pro umístění stavby „B.Mlýn, Mokřiny, kab. smyčka, Továrek“ na pozemku parc. č. 
1453 v katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s.  Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno IČ 280 85 400, za částku 1.000,-Kč byla uzavřena 

● Usnesení č.9: smlouva o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku  40.915,-Kč + DPH 
byla uzavřena                               

● Usnesení č.10: darovací smlouva s klubem stolního tenisu Bílovice na poskytnutí 
finančního daru ve výši 6.000,-Kč byla uzavřena                               

● Usnesení č.11: smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 71.967,-Kč na pořízení sekačky 
s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 
60609460. byla uzavřena 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí 
 
  K bodu 5) 

Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od 
minulého zasedání zastupitelstva obce: 

⮚ Proběhla valná hromada Vodovodu Pomoraví – informace o předpokládané ceně 
vodného pro rok 2023 – cca 51, Kč.  

⮚ Projednán záměr na pronájem kancelářských prostor v Lutotíně.  

⮚ Mikroregion Kostelecko – Společný projekt 13 obcí MK na pořízení nádob pro tříděný 
odpad byl SFŽP doporučen k financování. V rámci projektu budou pořízeny nádoby na 
tříděný odpad do domácností. Projekt reaguje na předpokládaný konec skládkování 
netříděného odpadu po r. 2030.  

⮚ Byla odstraněna porucha na VO Bílovice v lokalitě kolem svodnice – závěsné vedení 
zbývá lokalita o obchodu, porucha zemního vedení. 

⮚ Obnova dopravního značení  - byla provedena výměna vybledlých značek dle 
požadavku PČR a u obchodu byla umístěna značka omezující stání vozidel. 

⮚ Schůzka s Lesy ČR k opravě lesní cesty Pod Vinohrady. Záměr na prodej parcel č. 631 
(732m2)  a 632 (664m2) v k.ú. Lutotín 

⮚ Byl pořízen zametací kartáč a radlice na zimní údržbu chodníků. Kartáč v ceně 
36.300,- kč a radlice 10.999,- Kč.  

 
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 
   K bodu 6)    

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o zřízení služebnosti se 
správou silnic Olomouckého kraje na kabel veřejného osvětlení nad Lutotínem. Na uzavření 
této smlouvy byla již uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 1.113,- Kč + 
DPH 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy o dílo prostudovat. 

 

⮚ O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

⮚ Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 7) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín, 
příspěvkové organizace na rok 2023, návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na 
internetových stránkách od 9.prosince 2022. Starosta k návrhu doplnil, že rozpočet je oproti 
minulým rokům navýšen z důvodu vysokých cen energií, především ceny plynu. 
 
Starosta následně navrhl hlasovat o rozpočtu MŠ na rok 2022 s: 

⮚ Příjmy ve výši:  428.000,-Kč 

⮚ Výdaji ve výši:  428.000,-Kč. 

⮚ Přebytkem ve výši: 0,-Kč 

 
●  O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●  Návrh byl přijat, rozpočet Mateřské školy Bílovice-Lutotín na rok 2023 byl schválen 

 
Dále v tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 
Mateřské školy Bílovice-Lutotín, příspěvkové organizace na roky 2023 až 2024,  
Navrhl tedy hlasovat o střednědobém výhledu rozpočtu MŠ v roce 2023 a 2024 s: 
⮚ Příjmy ve výši: 450.000,-Kč (v roce 2024)  471.000,-Kč (v roce 2025) 

⮚ Výdaji ve výši: 450.000,-Kč (v roce 2024)  471.000,-Kč (v roce 2025) 

⮚ Přebytkem ve výši: 0,-Kč (v roce 2024)                0,-Kč (v roce 2025) 

 
●   O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●   Návrh byl přijat, střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín na roky 

2024 až 2025 byl schválen 
 

K bodu 8) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě na svoz 
komunálního odpadu. Tímto dodatkem se upravuje cena za svoz směsného komunálního 
odpadu a za uložení odpadu na skládku. Cena za hodinu svozu komunálního odpadu se 
zvyšuje na 1.890,-Kč + DPH a cena za odstranění odpadu na 600,-Kč/tuna za odpad 
kategorie 200 201 a 2.200,-Kč/tuna za odpad kategorie 200 139. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.9 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: 7 – 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 2022. 
Inventarizace bude zahájena ke dni 29.12.2022 a ukončena bude ke dni 31.1.2023. Starosta 
navrhl, aby komise byla složena ze členů zastupitelstva obce a hospodářky a aby pracovala 
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také jako komise likvidační. Starosta se dále přítomných dotázal, zda má někdo z další návrh 
na další členy této komise, nikdo další žádný návrh nepodal. 
Starosta tedy navrhl, aby inventarizační a likvidační komise pracovala ve složení:     

● Předseda:  p. Pavel Synek 
● Členové :   p. Josef Měchura, DiS 

                                 p. Petr Krupa 
           p. Ivo Bartošek 
           pí. Eva Oščádalová 
           pí. Věra Reichstadterová 
                                RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2022, složení inventarizační a likvidační 
komise 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 10) 

Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s reakcí Vodovodu Pomoraví na záměr pronajmout 
kancelářské prostory v budově obecního domu v Lutotíně č.p.79. Záměr byl zveřejněn po 
předchozím zasedání zastupitelstva obce. Starost uvedl, že jeho představa o výši nájemného 
k vyjednávání je 100.000,-Kč + energie ročně. Ing. Jiří Měchura uvedl, že budova nebyla 
stavěna komerční využití a má obavy z parkování automobilů v okolí budovy, kde není 
dostatek parkovacích míst a tato auta budou občany omezovat. Josef Měchura uvedl, že 
výše nájemného je dle jeho názoru nízká. Zastupitelé po diskusi navrhli jednat o nájemném 
ve výši 15.000,-Kč měsíčně + energie související s provozem prostor.  
Starosta k tomu dále uvedl, že obec má v plánu přestěhovat obecní úřad zpět do opravené 
budovy obecního úřadu v Bílovicích. Úřední hodiny ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 v Lutotíně 
budou zachovány a budou v prostorách knihovny, kde budou mít občané lepší přístup, než 
do schodů v patře, kde je především pro starší občany přístup nepohodlný. 

 
● Zastupitelstvo obce vzalo zájem Vodovodu Pomoraví jednat o pronájmu 

kancelářských prostor v budově č.p. 79 v Lutotíně na vědomí 
 
K bodu 11) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné občany s žádostí o pronájem prostor mikrojeslí 
v Lutotíně č.p.65, kterou na základě zveřejněného záměru podal pan Kamil Baránek. Starosta 
k tomu uvedl, že z ekonomického hlediska mu přišlo rozumné nevyužívané objekty ve 
vlastnictví obce pronajmout, ale proti pronájmu všech prostor v Lutotíně se zvedlo veřejné 
mínění a tudíž je proti pronájmu. Pan Baránek k tomu uvedl, že zastupitelstvo s pronájmem 
prostor souhlasilo na předchozím zasedání zastupitelstva obce. Martin Smutný uvedl, že od 
počátku byl proti pronájmu obou prostor, že v Lutotíně by měla zůstat jedna místnost pro 
činnost spolků. Proti pronájmu jsou podle něj všichni občané Lutotína se kterými o tom mluvil. 
Pan Baránek uvedl, že postoj zastupitelstva je pro něj „rána pod pás“ a za současným 
postojem zastupitelstva vidí zákulisní jednání. Starosta k tomu uvedl, že respektuje názor 
zastupitelů a občanů  z Lutotína a je pro zachování jednoho prostoru pro činnost spolků. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem prostor mikrojeslí v Lutotíně č.p.65 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 12)    

V tomto bodě starosta informoval přítomné o nákupu energií na komunitní burze. Ceny všech 
dodavatelů se momentálně pohybují ve výši vládního stropu. Obec bude nakupovat po 
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doporučení svazu měst a obcí energie za spotové ceny, což znamená za ceny vládního 
stropu, nebo v době nižších cen za tyto ceny. 

 
K bodu 13) 

V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s návrhem upravit výši stravenkového 
paušálu ke stravování zaměstnanců. Jedná se o poskytnutí stravenkového paušálu ve výši 
90,-Kč za odpracovaný den pro zaměstnance a uvolněné zastupitele obce.  

 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č.1/2022, kterou se stanovuje poskytování 
stravenkového paušálu pro zaměstnance obce Bílovice-Lutotín a podmínky nároku na 
stravenkový paušál 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 14) 

V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné se záměrem upravit ceny pronájmů obecních 
prostor, a to jak těch, které jsou pronajímány dlouhodobě, tak krátkodobě. Starosta uvedl, že 
jednal s nájemci pálenice, kteří předběžně souhlasí se zvýšením nájemného, přesná částka 
bude dohodnuta při dalším jednání, ve výši nájemného bude zohledněna inflace. Mezi 
zastupiteli proběhla diskuse o ceně krátkodobých nájmů a také o možnosti dvojích cen 
pronájmů. Občané naší obce by měli nižší nájemné než ostatní. Tuto možnost rozdělení cen 
pronájmů zjistí zastupitelé u okolních obcí a na základě jejich zkušeností rozhodnou o cenách 
pronájmů na příštím zasedání zastupitelstva obce. Starosta seznámil přítomné s příjmy 
z krátkodobých pronájmů obecních prostor v roce 2022. 

⮚ Žudr – 19.469,-Kč 

⮚ Hřiště v Bílovicích 48.262,-Kč 

⮚ Hřiště v Lutotíně 968,-Kč 
V tomto bodě starosta obce dále informoval o ukončení projektu mikrojeslí KaRaBíLek a 
následnému ukončení nájemní smlouvy na prostory mikrojeslí. Spolek v rámci projektu 
provedl úpravy na budově, které byly zaúčtovány jako technické zhodnocení budovy a toto 
zařízení bude převedeno do majetku obce. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo převedení majetku spolku KaRaBíLek pevně 
spojeného s budovou č.p. 65 v Lutotíně na vědomí 

 
K bodu 15) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného na rok 2023. Uvedl, že 
cena se skládá z poplatku za čištění odpadních vod v ČOV v Kostelci na Hané a z nákladů 
na provoz a obnovu kanalizace v naší obci. Z důvodu zvýšení poplatku za čištění vody bude 
poplatek navýšen o 100,-Kč na 1.750,-Kč  
  
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kalkulaci na likvidaci odpadních vod v obci za rok 
2022. Na základě předložené kalkulace schvaluje výši poplatku za likvidaci odpadních vod 
pro rok 2023 zve výši 1.750,-Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce, nebo 1.750,-Kč 
za neobydlený objekt. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 16) 

Starosta v tomto bodě informoval přítomné o nákladech na svoz a likvidaci odpadů a o 
příjmech za svoz odpadu v letošním roce. Z důvodu navýšení cen energií a ostatních služeb 
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navrhl nezatěžovat občany dalším zdražováním a z tohoto důvodu zanechat poplatky za svoz 
odpadů a za psy na loňské výši.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kalkulaci na svoz a likvidaci komunálního odpadu 
v obci za rok 2022. Na základě předložené kalkulace schvaluje výši místního poplatku pro rok 
2023 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve výši 500,-Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce, nebo 500,-
Kč za neobydlený objekt. 
Dále schvaluje místní poplatek za psa ve výši 50,-Kč a 50,-Kč za každého dalšího psa. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 17) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné se záměrem obce vydat opět obecně závaznou 
vyhlášku o nočním klidu. Jedná se oznámení termínů, ve kterých se budou konat kulturní 
společenské akce, které se konají i po 22:00 hodině je nutné s těmito termíny seznámit 
občany s dostatečným předstihem. Termíny krácení nočního klidu budou uvedeny ve 
vyhlášce. Miroslav Říčař k tomu dodal, že ve vyhlášce bude více termínů zábav, než jich 
bude ve skutečnosti, protože doposud nejsou odsouhlaseny termíny s kapelou. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o nočním klidu 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 18) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.11/2022 
 

⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o    1.303 150,73 Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o snížení výdajů o           66 000,-    Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy příjem  1.369 150,73 Kč 

⮚ 8115 Financování                                                    - 1.369 150,73 Kč 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.11/2022 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

 
K bodu 19) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s připravovanými žádostmi o dotace v roce 2023 na 
Olomoucký kraj a na Ministerstvo pro místní rozvoj. Podání těchto žádostí je nutné schválit 
zastupitelstvem obce. Žádosti budou podány na spolufinancování opravy komunikací, stejně 
jako v předchozích letech, kdy jsme byli se žádostmi neúspěšní. Dále na pořízení vybavení 
pro JSDH. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotací z prostředků Olomouckého 
kraje a Ministerstva pro místní rozvoj, a to:  

⮚ 13_02_Program na podporu JSDH obcí Olomouckého kraje 2023 

⮚ 01_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 

⮚ Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR na opravu místních komunikací v Bílovicích 
a Lutotíně 
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Dále pověřuje starostu obce podáním těchto žádostí.                             

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 20) 

V tomto bodě navrhl místostarosta udělit starostovi obce odměnu za mimořádné pracovní 
nasazení při přípravě, realizaci a úspěšném dokončení velkého množství stavebních a 
dotačních projektů, dále za přípravu a organizaci kulturních a společenských akcí v naší 
obci a za práci při údržbě a zvelebování naší obce a jejího okolí včetně řízení a údržby 
obecní techniky (čištění kanalizace, chodníky, zimní údržba, obecní dvůr, hřiště). Všechny 
tyto práce vyžadovaly vysokou časovou náročnost a starosta při nich pracoval nad rámec 
svých povinností. Nato vyzval přítomné k vyjádření se k tomuto návrhu. Nikdo 
z přítomných se k návrhu nevyjádřil. 

 
Na základě uvedených skutečností navrhl místostarosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce Ing. Miroslavu Hochvaldovi mimořádnou 
odměnu ve výši 40 000,- Kč  
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 (Miroslav 
Hochvald) 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 
 

K bodu 21) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu naší obce na rok 2023, návrh 
rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na internetových stránkách obce od 13.prosince 
2022, tedy více než 15 dní a kdo měl zájem, mohl si návrh rozpočtu prostudovat. 
Nato návrh rozpočtu přednesl položku po položce. 
Rozpočet je navržen jako přebytkový s příjmy ve výši 12.558.063,-Kč a výdaji ve výši 
12.238.727,-Kč. Přebytek by tedy měl činit 319.336,-Kč.  
Starosta nato vyzval přítomné k dalším návrhům na úpravy navrženého rozpočtu. 
Zastupitelé se po diskusi shodli na schválení rozpočtu v navrhované podobě. 
Starosta uvedl, že obec chce požádat o několik dotací a podle toho budeme rozpočet 
v následujícím roce upravovat jednotlivými rozpočtovými opatřeními. 

 
Navrhl tedy hlasovat o rozpočtu s: 

● Příjmy ve výši:      12.558.063,- Kč 
● Výdaji ve výši:       12.238.727,- Kč 
● Přebytkem ve výši:    319.336,-  Kč 
● Financování 8115: - 319.336,-  Kč 

 
●  O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●  Návrh byl přijat, rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2023 byl schválen 

 
K bodu 22) 

V tomto bodě seznámil starosta SDH Bílovice Miroslav Říčař přítomné s připravovaným 
nákupem nového vozidla pro hasiče. Uvedl, že současné vozidlo Fiat Ducato z roku 2003 je 
již za hranicí životnosti. SDH má v současnosti 5 soutěžních družstev dětí a několik družstev 
mužů a žen, které se musí na soutěže dopravovat, což není možné zvládnout jedním 
vozidlem. SDH poskytne obci na financování nákupu vozidla finanční dar, na který spořil 
několik roků. Stávající vozidlo Ducato bude nabídnuto k prodeji a utržené prostředky budou 
také použity na nákup vozidla.  

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vozidla Fiat Ducato a následný nákup nového vozidla. 
Dále schvaluje přijetí finančního daru ve výši 600.000,-Kč od SDH Bílovice a uzavření 
darovací smlouvy na tento dar. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.                             

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 23) 

Diskuse 
            Starosta vyzval přítomné k diskusi  

⮚ Martin Smutný zopakoval návrh Jiřího Měchury z dřívějška na vybudování pomníku 
obětem válek v Lutotíně. Oběti I.sv. války zdokumentoval p. Marcián, seznámit s jejich 
jmény se mohli občané ve zpravodaji. Zastupitelé se shodli na zjištění podmínek pro 
vybudování tohoto pomníku. 

⮚ Ing. Jiří Měchura upozornil na špatný stav mostu přes Romži v Lutotíně, a to 
především stav válcovaných nosníků. Zastupitelé se shodli na objednání kontroly 
mostu odborníkem. Miroslav Říčař navrhl zkontrolovat i stav mostu v Bílovicích 

⮚ Miroslav Říčař opět navrhl umístit dopravní značky omezující stání před obecním 
úřadem v Bílovicích. Přes stojící vozidla se často nedá dostat ani do hasičské 
zbrojnice. 

⮚ Marie Smutná upozornila na motorová vozidla, která jezdí po cyklostezce z Lutotína 
do Kostelce na Hané. Mezi zastupiteli proběhla debata, zda na cestu umístit sloupky, 
které by průjezd automobilů omezily. Zastupitelé se nakonec shodli na umístění další 
dopravní značky zakazující vjezd motorových vozidel za stavebními parcelami. 
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 

 
K bodu 24) 

Usnesení: 

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

 Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Petra Krupu a Josefa Měchuru 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  
3. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 

Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 1.113,- Kč + DPH                                   
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Rozpočet Mateřské školy Bílovice-Lutotín na rok 2023                                                            
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín na roky 2024 a 2025                
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Uzavření dodatku č.9 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 7/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Plán inventur za rok 2022, složení inventarizační a likvidační komise 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Směrnici č.1/2022, kterou se stanovuje poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance 
obce Bílovice-Lutotín a podmínky nároku na stravenkový paušál 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Kalkulaci na likvidaci odpadních vod v obci za rok 2022. Na základě předložené kalkulace 
schvaluje výši poplatku za likvidaci odpadních vod pro rok 2023 zve výši 1.750,-Kč za osobu s 
trvalým pobytem na území obce, nebo 1.750,-Kč za neobydlený objekt.                                      
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Výši místního poplatku pro rok 2023 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,-Kč za osobu s trvalým 
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pobytem na území obce, nebo 500,-Kč za neobydlený objekt.                                                  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Místní poplatek za psa ve výši 50,-Kč a 50,-Kč za každého dalšího psa.                                   
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

12. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o nočním klidu 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

13. Rozpočtové opatření č.11/2022 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

14. Podání žádostí o poskytnutí dotací z prostředků Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní 
rozvoj, a to:  

⮚ 13_02_Program na podporu JSDH obcí Olomouckého kraje 2023 

⮚ 01_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 

⮚ Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

15. Starostovi obce Ing. Miroslavu Hochvaldovi mimořádnou odměnu ve výši 40 000,- Kč            
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 1 (Miroslav Hochvald) 

16. Rozpočet Obce Bílovice-Lutotín na rok 2023 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

17. Prodej vozidla Fiat Ducato a následný nákup nového vozidla. Dále schvaluje přijetí finančního 
daru ve výši 600.000,-Kč od SDH Bílovice a uzavření darovací smlouvy na tento dar. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
 

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č.3/2021 
2. Zprávu o činnosti 
3. Zájem Vodovodu Pomoraví jednat o pronájmu kancelářských prostor v budově č.p. 79 v Lutotíně  
4. Převedení majetku spolku KaRaBíLek pevně spojeného s budovou č.p. 65 v Lutotíně  

 
III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.6, č.17 tohoto usnesení 

2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.14 tohoto usnesení 

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín neschvaluje: 
1. Pronájem prostor mikrojeslí v Lutotíně č.p.65 

Pro 7/ proti / zdržel se 0 

K bodu 25) 
        Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 19:35 hodin. 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
Ověřili: Petr Krupa. ……………………………….. 
 
            Josef Měchura, DiS ……………………… 
 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
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Vyvěšeno dne: 7.1.2023 
 
Sňato dne: ……………………………… 
  


