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Účast: občané dle prezenční listiny. 
  
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Vladimír Stančík,  
                                    Kateřina Luňáková, Pavel Synek, RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. Josef Měchura, DiS 
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. 7/2022  

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  

6. Projednání žádosti Lesů České republiky, s.p. o přímý nákup pozemků pro lesní cestu  

7. Projednání výsledku poptávkového řízení na dopravní automobil pro JSDH Bílovice  

8. Projednání záměru na pronájem nebytových prostor v Lutotíně č.p. 79  

9. Projednání prodloužení termínovaného vkladu u KB  

10. Projednání Smlouvy o budoucí sml. na věcné břemeno s f. Infos - trasa KnH-Lešany  

11. Projednání Rámcové smlouvy o dodávkách PHM  

12. Ceník pronájmů obecních prostor na rok 2023  

13. Projednání dodatku ke smlouvě o pronájmu na prostory pěstitelské pálenice  

14. Projednání žádosti o příspěvek na dopravu pro pojízdnou prodejnu pečiva v Lutotíně  

15. Projednání žádosti o příspěvek ZŠ Jistota  

16. Projednání žádosti o dar Muzea Kočárů, z.ú.   

17. Projednání žádosti o dar pro Domov seniorů v Kostelci n Hané  

18. Projednání vybudování zálivů autobusových zastávek na Lešanské  

19. Projednání opravy a vybavení kuchyně a baru na žudru v Bílovicích č.p. 35  

20. Projednání smlouvy s f. Janča - Emas    

21. Projednání možnosti instalace fotovoltaické elektrárny  

22. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1/2023 a projednání rozp. opatř. č. 2/2023  

23. Diskuse  

24. Usnesení  

25. Závěr        
 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil předsedající, dosavadní starosta obce Ing. Miroslav Hochvald 
v 18:05 hodin, přivítal přítomné občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomni 3 občané) a 
uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na 
úřední desce od 14. února 2023, 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: 

● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

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

 
● Starosta navrhl hlasovat o návrhu programu - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●  Návrh programu byl přijat. 
 

K bodu 3) 
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Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného 

● Dále navrhl na ověřovatele zápisu paní Kateřinu Luňákovou a pana Pavla Synka 

 
● 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 zřízení služebnosti s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 1.113,- Kč + DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.6: dodatek 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 byl 
uzavřen 

● Usnesení č.14: Žádosti o dotace na olomoucký kraj byly podány 
● Usnesení č.17: vozidlo Fiat Ducato bylo prodáno, darovací smlouva na finanční dar ve výši 

600.000,- Kč s SDH Bílovice dosud nebyla uzavřena, neboť SDH Bílovice požaduje ve výši daru 
zohlednit prostředky 50.000,- Kč získané prodejem stávajícího vozidla. 
 

● 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 lednu proběhla inventura majetku obce. 

⮚ První víkend v lednu proběhla Tříkrálová sbírka, Bílovice 15.865,- Kč, Lutotín 8.378,- Kč. 
Celkem 24.243,- Kč. Všem dárcům a dobrovolníkům děkujeme. 

⮚ Byla podána žádost o dotaci z POV Ol. Kraje na prostředky na opravu komunikace nad 
Lutotínem 

⮚ Byla podána žádost o dotaci na podporu jednotek SDH v obci 

⮚ Proběhlo doplnění dopravního značení u cyklostezky a budovy OÚ 

⮚ Zápis do MŠ se uskuteční 9-10.5.2023 v čase 12-16 hodin 

⮚ S Regionem Haná připravujeme pokračování v činnosti KC – Petra Minářová, senioři a 
tábory 

⮚ Proběhlo jednání se správcem toku LČR o opravách splavů v Lutotíně a v Bílovicích, LČR 
provede kácení stromů v úseku mezi mostem na Lešanské a mostem na Husovce. 

⮚ Starosta seznámil přítomné o nákladech na provoz kanalizace v obci. V Bílovicích je 
hlášeno k trvalému pobytu 342 osob a ke kanalizaci je připojeno 254 osob, což je 74,3%. 
V Lutotíně je hlášeno k trvalému pobytu 151 osob a ke kanalizaci je připojeno 135 osob, 
což je 89,4%. Náklady na provoz kanalizace činily 681.908,-Kč, od občanů bylo vybráno 
na poplatcích 617.376,-Kč. 

⮚ Probíhá kontrola NKÚ, která se zabývá budováním kanalizace v naší obci 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 
   K bodu 6)    

V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné se žádostí Lesů České Republiky, s.p. na koupi 
pozemků u lesní cesty směrem na Bělecký mlýn, které jsou ve vlastnictví naší obce. LČR mají 
v plánu zde vybudovat zpevněnou lesní cestu „pod Horou“. Převod pozemků by proběhl přímým 
prodejem za cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
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Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků parcelní číslo 631 trvalý 
travní porost a číslo 632 lesní pozemek v KÚ Lutotín, ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, 
zapsáno na LV č.1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště 
Prostějov 

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

 
K bodu 7) 

V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na pořízení 
dopravního automobilu pro JSDH Bílovice. Jedná se o automobil, který nahradí stávající vozidlo 
Fiat Ducato ve stáří 22 roků, které je již v nevyhovujícím stavu. Na pořízení automobilu pro 
činnost JSDH a SDH poskytne SDH Bílovice obci dar ve výši 550.000,-Kč a na nákup budou 
použity také prostředky z prodeje stávajícího automobilu ve výši 50.000,-Kč. 
Nabídky předložili čtyři zájemci o dodání automobilu: 

⮚ CARent a.s. Brno - 942 754,56- Kč 

⮚ NH CAR s.r.o. Praha - 937 668,- Kč 

⮚ Nelagia. s r.o. Praha – 1 329 790,- Kč 

⮚ F 67 s.r.o. Nový Jičín – 1 208 450,- Kč 
 
Nejlevnější nabídku předložila společnost NH CAR s.r.o. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele dopravního automobilu a uzavření kupní 
smlouvy se společností NH CAR s.r.o. Chodecká 2341/2, 169 00, Praha, IČ: 25114719 za 
částku 937 668,- Kč včetně DPH 
Dále schvaluje uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 550.000,-Kč od 
SDH Blovice 
Dále pověř je starostu obce podpisem těchto smluv. 

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

 
K bodu 8) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s nabídkou Vodovodu Pomoraví na pronájem 
nebytových prostor v Lutotíně a přečetl nabídku: 
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, 
děkuji Vám za projednání naší žádosti. Na jednání Představenstva svazku obcí Vodovod 
Pomoraví jsem s Vaší odpovědí seznámil členy představenstva. 
Jelikož Vodovod Pomoraví, s. o. má o Vámi nabízené nebytové prostory zájem, ale na druhou 
stranu se musí chovat s péčí řádného hospodáře, nechal jsem zpracovat odhad ceny obvyklé 
výše nájmu těchto prostor u společnosti JH Reality — Aleš Hájek, Prostějov. 
Tržní cena nájmu nebytových prostor v Lutotíně, č.p. 79 k měsíci lednu 2023 je: 
700 Kč/m2/rok + náklady na energie a služby, což znamená 92.820 Kč/rok 7.735 Kč/měsíc. 
Vodovod Pomoraví s.o. nabízí obci za nájem nebytových prostor nájemné ve výši: 
10.000 Kč/měsíc  120.000 Kč/rok. 
Jelikož je i Vaše obec řádným členem svazku, jistě víte, že v případě schválení pronájmu těchto 
prostor budete mít záruku dlouhodobého pronájmu solventní společnosti se spolehlivou platební 
morálkou. Jako vedlejší „benefit” může i posloužit změna sídla svazku na tuto adresu, kdy se 
určitá část daní svazku stává na základě zákona o rozpočtovém určení daní příjmem vašeho 
rozpočtu. 
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, 
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žádám Vás o zvážení všech těchto argumentů a doufám, že naše nabídka bude projednána s 
kladným výsledkem. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č.p. 79 v Lutotíně 
Vodovodu Pomoraví, svazku obcí za cenu 10.000,-Kč měsíčně 
Dále pověřuje starostu obce jednáním o nájemní smlouvě 

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

 
K bodu 9) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s možností prodloužit termínovaný vklad, protože 
končí současný vklad a obec v nynější době disponuje finančními prostředky, které nebude 
v blízké době používat. Vklad na termínovaný účet navrhl navýšit na 5.000.000,-Kč 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje vložení finančních prostředků obce ve výši 5.000.000,-Kč na 
termínovaný vklad u Komerční banky, a.s. na 6 měsíců a uzavření smlouvy o termínovaném 
vkladu 

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

 
K bodu 10) 

V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností INFOS ART, spol. s r.o. Jedná se o umístění chrániček pro 
optický datový spoj z Kostelce na Hané do Lešan, kde část trasy vede po pozemcích ve 
vlastnictví naší obce. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. 
č. 1065, 1054, 1064/2, 1044, 1026, 1037, 1036, 1035, v KÚ Bílovice, Bílovice-Lutotín, zapsáno 
na LV č.1, vedeno u katastrálního úřadu pro Ol. kraj, katastrální pracoviště Prostějov se 
společností INFOS LEAS, spol. s r.o. Barákova 5, Prostějov, 791 01, IČ: 49977831 za částku 5,-
Kč/ metr uložené chráničky.  
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 11) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rámcové smlouvy o dodávkách pohonných 
hmot (nafta motorová, natural 95, LPG). Jedná se o možnost nakupovat PHM pro obecní 
techniku a stroje bez nutnosti vozit hotovost a zároveň usnadňuje evidenci nakoupených PHM 
k jednotlivým činnostem, což usnadní účtování. Fakturace bude probíhat měsíčně. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky PHM se společností 
Autocentrum Přehnal, s.r.o. Kostelecká 4606, 79601 Prostějov lč: 04827058 
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 12) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s ceníky krátkodobých pronájmů společenských a 
sportovních prostor v okolních obcích. Mezi zastupiteli proběhla diskuse o způsobu účtování 
nájemného především za hřiště v Bílovicích. Nájemné za prostory Žudru se stanoví až po 
rekonstrukci vnitřních prostor. Zastupitelé se shodli na účtování rozdílných cen pro místní 
občany a pro přespolní. Cena nájemného za hřiště v Bílovicích bude 1.000,-Kč + DPH + energie 
a odpady pro místní a 2.500,-Kč + DPH pro ostatní nájemce za víkend. Pro dětské tábory bude 
cena stanovována individuálně. Místní spolky nájemné neplatí. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje nový ceník pronájmů obecních prostor. Nové ceny se nebudou 
týkat již zarezervovaných pronájmů 

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

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 13) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku k nájemní smlouvě na prostory 
pálenice v Bílovicích. Současné nájemné 20.000,-Kč ročně se nezvedalo 10 roků. Nové 
nájemné bude ve výši 30.000,-Kč ročně a do roku 2025 bude zvyšováno o inflaci. Poté 
proběhne jednání o nové ceně nájemného s ohledem na inflaci. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 1.1.2012 na 
prostory pěstitelské pálenice v Bílovicích se sdružením Jílek – Valenta, Lešany 131, 798 42, 
IČ:66195209 
 

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

 
K bodu 14) 

Starosta v tomto bodě zasedání informoval přítomné o žádosti společnosti Paula, která do 
Lutotína zajíždí s pojízdnou prodejnou pečiva, o příspěvek na úhradu nákladů na dopravu této 
prodejny. Jedná se o žádost na příspěvek ve výši 1.800,-Kč + DPH měsíčně. Žádost byla 
podána v předchozím roce a starosta se po jednání s vedením pekárny dohodl na poskytnutí 
finančního daru na provoz pojízdné prodejny ve výši 10.000,-Kč na rok. Stejně tak se dohodla i 
obec Hluchov.  

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro pekárnu Paula, s.r.o. Lipník nad 
Bečvou, na částečnou úhradu nákladů na provoz v roce 2023 ve výši 10.000,-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 15) 
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Starosta v tomto bodě informoval přítomné o žádosti SŠ, ZŠ, MŠ Jistota, o.p.s. o finanční dar ve 
výši 16.000,-Kč na částečnou úhradu nákladů na výuku dvou žáků z naší obce, kteří tuto školu 
navštěvují. Se žádostí obec obdržela i návrh darovací smlouvy na tento finanční dar.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. na 
částečnou úhradu nákladů ve výši 16.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční 
dar. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 1 (Martin Smutný) 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 16) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné o „Události jara“, kterou pořádá Muzeum kočárů 
z Čech pod Kosířem v sobotu 25. března. Kočár, vezoucí Maršála Radeckého se zastaví i v naší 
obci, a to v 9:00 v Lutotíně a v 9:30 v Bílovicích. Starosta na toto setkání pozval přítomné i 
širokou veřejnost. S touto akcí souvisí i žádost muzea o příspěvek na provoz i na uskutečnění 
této jízdy. Starosta navrhl poskytnout muzeu finanční dar z prostředků obce. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro Muzeum 
kočárů, z.ú. Náměstí svobody  377, 798 58, Čechy pod Kosířem 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 17) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné se žádostí Domova pro seniory Kostelec na Hané o 
finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro klienta domova pro seniory. V současné době využívá 
služeb domova pro seniory 1 senior z naší obce. Starosta navrhl poskytnutí daru, stejně jako 
v předchozích letech schválit. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro 1. klienta 
Domova pro seniory Kostelec na Hané, který pochází z naší obce 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 18) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s připravovanou rekonstrukcí silnice z Kostelce na 
Hané do Lešan. Na naši obec dorazila žádost Správy silnic Olomouckého kraje, zda obec bude 
mít zájem účastnit se společného výběrového řízení na zhotovitele, protože je v plánu 
vybudovat nové autobusové zastávky se zálivy. Informace o rekonstrukci silnice přišla až po 
skončení termínu na podání žádosti na Ol. kraj o dotaci na tuto stavbu a na zastávky dosud 
nebylo vydáno stavební povolení. Starosta navrhl podat individuální žádost na Olomoucký kraj a 
případně podat žádost na SFDI. Výběrové řízení by poté proběhlo samostatně jen na stavbu 
zastávek. Zastupitelé se také shodli na úpravě stávajícího projektu na finančně méně náročné 
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technické řešení zatrubnění příkopu. Starosta dále uvedl, že bude nutné vykácet stromy 
zasahující do prostoru stavby. Vykácení stromů provedou hasiči.  
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje podání individuální žádosti o poskytnutí  dotace na Olomoucký 
kraj na akci “Autobusové zálivy v místě stávajících zastávek u napojení obce Bílovice na silnici 
III/37752”. Pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci a deklaruje závazek ponechání 
majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce a souhlasí s realizací 
akce na níž je dotace požadována.  
 

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

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno    
 

K bodu 19) 
V tomto bodě starosta informoval přítomné o probíhajících pracích na žudru v Bílovicích. Bylo 
provedeno vyklizení kuchyně a baru, kde se budou dělat nové rozvody elektřiny, vody a 
kanalizace. Dále nové osvětlení, omítky, obklady a dlažba. V rámci renovace se pořídí nová 
kuchyňská linka, nábytek a elektrospotřebiče a také nové vnitřní dveře. 
 

K bodu 20) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy na elektromateriál. Při 
uzavření smlouvy bude možné odebírat elektromateriál se slevou a bude fakturován měsíčně, 
čímž odpadne nutnost neustále jezdit pro materiál s finanční hotovostí a tento způsob nákupů 
také zjednoduší účtování.  
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy se společností  
JANČA & EMAS group s.r.o. Průběžná 2265/84, 100 00, Praha, IČ:25907069 
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 21) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s možností nainstalovat fotovoltaické panely a 
bateriové úložiště v prodejně v Bílovicích. Jednalo by se o první zkušenost s tímto způsobem 
využití energie v obecní budově. V prodejně je několik lednic a klimatizace, které budou takto 
vyrobenou elektřinu spotřebovávat. Cena instalace by měla být přibližně 250.000,-Kč a dotace 
by měla činit 115.000,-Kč. Návratnost investice by měla být 3,5 roku.  
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení malé fotovoltaické elektrárny na střechu budovy prodejny 
smíšeného zboží v Bílovicích,  

 
● 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 rozpočtovým opatřením č.1./2023, které schválil 
starosta v rámci svojí pravomoci 

⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 84.800,-Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 127.200,-Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjmy je tedy         -42.400,-Kč 
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⮚ Financování  8115                                                  42.400,-Kč 
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 1./2022 na vědomí  

 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.2./2023 

⮚ Na příjmové stránce se jedná o snížení příjmů o       728.300,-Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 1 158 400,-Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy              430.100,-Kč 

⮚ Financování 8115                                              430.100,-Kč 

⮚ Financování termínovaný vklad                  -1 500.000,-Kč 
 
 
   

 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2./2023 

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

Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 2./2023 bylo schváleno     
 

K bodu 23) 
Diskuse 
            Starosta vyzval přítomné k diskusi  

⮚ Paní Jiřina Dvořáková se dotázala, co se kope okolo mostu přes Romži. Starosta 
odpověděl, že se jedná o optický datový kabel, který povede v trubce po konstrukci 
mostu. 

⮚ Paní Jiřina Dvořáková upozornila na tři mladíky na terénních motocyklech, kteří neustále 
obtěžují rychlou jízdou a hlukem občany naší obce. 

⮚ Nikdo další z přítomných se do diskuse nepřihlásil. 
 

K bodu 24) 

Usnesení: 

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

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

Synka 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Zveřejnění záměru na prodej pozemků parcelní číslo 631 trvalý travní porost a číslo 632 lesní 
pozemek v KÚ Lutotín, ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, zapsáno na LV č.1, vedeno u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Výběr dodavatele dopravního automobilu a uzavření kupní smlouvy se společností NH CAR s.r.o. 
Chodecká 2341/2, 169 00, Praha, IČ: 25114719 za částku 937 668,- Kč včetně DPH  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 550.000,-Kč od SDH Blovice 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

6. Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 79 v Lutotíně Vodovodu Pomoraví, svazku obcí za 
cenu 10.000,-Kč měsíčně  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Vložení finančních prostředků obce ve výši 5.000.000,-Kč na termínovaný vklad u Komerční 
banky, a.s. na 6 měsíců a uzavření smlouvy o termínovaném vkladu 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
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8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1065, 1054, 1064/2, 1044, 
1026, 1037, 1036, 1035, v KÚ Bílovice, Bílovice-Lutotín, zapsáno na LV č.1, vedeno u 
katastrálního úřadu pro Ol. kraj, katastrální pracoviště Prostějov se společností INFOS LEAS, 
spol. s r.o. Barákova 5, Prostějov, 791 01, IČ: 49977831 za částku 5,-Kč/ metr uložené chráničky.  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Uzavření rámcové smlouvy na dodávky PHM se společností Autocentrum Přehnal, s.r.o. 
Kostelecká 4606, 79601 Prostějov lč: 04827058 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Nový ceník pronájmů obecních prostor. Nové ceny se netýkají již zarezervovaných pronájmů  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 1.1.2012 na prostory pěstitelské pálenice 
v Bílovicích se sdružením Jílek – Valenta, Lešany 131, 798 42, IČ:66195209 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

12. Poskytnutí finančního daru pro pekárnu Paula, s.r.o. Lipník nad Bečvou, na částečnou úhradu 
nákladů na provoz v roce 2023 ve výši 10.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční 
dar 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

13. Poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve výši 
16.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 1 (Martin Smutný) 

14. Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro Muzeum kočárů, z.ú. Náměstí svobody  377, 
798 58, Čechy pod Kosířem a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.     
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

15. Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro 1. klienta Domova pro seniory Kostelec na 
Hané, který pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

16. Zastupitelstvo obce schvaluje podání individuální žádosti o poskytnutí  dotace na Olomoucký kraj 
na akci “Autobusové zálivy v místě stávajících zastávek u napojení obce Bílovice na silnici 
III/37752”. Pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci a deklaruje závazek ponechání 
majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce a souhlasí s realizací akce 
na níž je dotace požadována. 

  Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
17. Uzavření rámcové kupní smlouvy se společností JANČA & EMAS group s.r.o. Průběžná 2265/84, 

100 00, Praha, IČ:25907069 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

18. Pořízení malé fotovoltaické elektrárny na střechu budovy prodejny smíšeného zboží v Bílovicích  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

19. Rozpočtové opatření č.2/2023 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č.7/2022 
2. Zprávu o činnosti  
3. Rozpočtové opatření č.1/2023 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.11, č.12, 

č.13, č.14, č.15, č.16 a č.17 tohoto usnesení 
2. Starostu obce zveřejněním záměru uvedeném v článku I. bod č.3 tohoto usnesení 

 
K bodu 25) 
        Závěr 
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Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání zastupitelstva obce, přednesené 
návrhy a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:30 hodin. 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
Ověřili: Kateřina Luňáková. …………………………… 
 
            Pavel Synek. ………………………………… 
 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 
Vyvěšeno dne: 3.3.2023 
 
Sňato dne: …………………………… 
 

 


