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Účast: občané dle prezenční listiny. 
  
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Jaroslav Babiánek,  
                                    Vladimír Stančík, Bc. Miroslav Říčař, Jaroslav Navrátil 
              Nepřítomni: Jan Toman st. Jan Toman ml.  

                                     
Program jednání:        

1. Zahájení  

2. Schválení programu  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.3/2018  
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  

6. Projednání smlouvy se zhotovitelem na pořízení změny č. 2 Územního plánu obce  

7. Projednání návrhů smlouvy na organizaci VŘ  

8. Projednání výsledku VŘ na projekt „Obnova krajinných struktur v obci Bílovice-Lutotín II“  

9. Projednání výsledku VŘ na projekt „Oprava hasičské zbrojnice v Bílovicích“  
10. Projednání výsledku VŘ na projekt „Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích“  

11. Projednání návrhu smlouvy na výkon TDI – demolice č.p. 25 Bílovice  

12. Projednání návrhů smluv na administraci a služby k akci „Oprava objektu obecního úřadu v 
Bílovicích č.p. 39 – opatření pro snížení energetické náročnosti objektu“  

13. Projednání žádostí na koupi pozemků v k.ú. Bílovice  

14. Projednání žádosti spolku KaRaBíLeK, z.s.  
15. Projednání rozpočtové opatření č. 4/2018   

16. Projednání záměru pachtu pozemku p. č. 246/2 v KÚ Bílovice  

17. Informace o svozu tříděného odpadu  

18. Diskuse  

19. Usnesení  
20. Závěr        

 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:10 hodin, 
přivítal přítomné občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomno cca 5 občanů) a 
uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla 
vyvěšena na úřední desce od 9. srpna 2018, tedy více než 7 dní před jednáním 
zastupitelstva obce a je na něm přítomno 7 členů, což je nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva obce, 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: 

➢ Projednání návrhu na PD na chodníky v Bílovicích 

➢ Projednání návrhu na PD na uložení chrániček pro vysokorychlostní internet 

➢ Informace o umístění zvoničky v Bílovicích 

 
● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu. 
● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 

celkem 23 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 Jaroslava Babiánka a Vladimíra Stančíka 

 
● 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. 

● Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání 
zastupitelstva obce. 

● Usnesení č.5: Smlouva o dílo na obnovu pomníku obětem válek v Bílovicích s 
Ladislavem Otrubou, Zámecká 97, Plumlov IČ: 13392701 z částku 120.070,-Kč. byla 
uzavřena      

● Usnesení č.6: Kupní smlouva na prodej pozemků parc. č. 258/5 v K.Ú. Lutotín a s 
manžely Pavlem a Věrou Svačinovými, Lutotín č.p. 56, 798 41, Kostelec na Hané, na 
prodej pozemku p.č. 258/5 – orná půda, o výměře 52 m2, zapsáno v K.Ú. Lutotín, obec 
Bílovice - Lutotín, LV č. 1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP 
Prostějov za částku 2.080,-Kč (slovy dva tisíce osmdesát korun) a kupní smlouva na 
prodej pozemku parc. č. 420/3 v K.Ú. Lutotín s manžely Lukášem a Martinou 
Procházkovými, Lutotín č.p. 75, 798 41, Kostelec na Hané, na prodej pozemku p.č. 420/3 
– orná půda, o výměře 124 m2, zapsáno v K.Ú. Lutotín, obec Bílovice - Lutotín, LV č. 1, 
vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov za částku 4.960,-Kč 
(slovy čtyři tisíce devět set šedesát korun) byla uzavřena 

● Usnesení č.7: Smlouva o poskytování služeb s Olomouckým krajem, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 17.500,-Kč byla 
uzavřena 

● Usnesení č. 9: příkazní smlouva na zajištění technického dozoru investora s Ing. 
Antonínem Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1, Prostějov, IČ: 48464775 za částku 6.200,-Kč 
byla uzavřena 

● Usnesení č. 10: Smlouva o dílo se společností DOPOSINVEST s.r.o. Bohuslavice č.e. 
19, 798 56, IČ: 25328905 za cenu 1.192.098,-Kč Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.11: Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého 
napětí č. 12392053 se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice IČO 28085400 byla uzavřena                                                                                                  

● Usnesení č. 13: Smlouva o spolupráci s Obcí Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 
696 71 za částku 1.000,-Kč byla uzavřena 

● Usnesení č.14: Příkazní smlouva č.38/2018 na zajištění služeb souvisejících s 
administrací žádosti o dotaci a s přípravou a organizací výběrového řízení na projekt 
„Bezpečnost dopravy v obci Bílovice-Lutotín“ se společností BM asistent, s.r.o. Lazecká 
57/6, 772 00, Olomouc, IČ: 26796350 za částku 60.500,-Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.15: Příkazní smlouva o dílo č.22/2018 na zajištění služeb souvisejících s 
administrací žádosti o dotaci a s přípravou a organizací výběrového řízení na projekt 
„Komunitní centrum Bílovice“ se společností BM asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, 
Olomouc, IČ: 26796350 za částku 60.500,-Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.16: Smlouva na zajištění služeb souvisejících s administrací veřejných 
zakázek na stavební práce „Kanalizace Bílovice a Kanalizace Lutotín“ se společností INp 
servis s.r.o. Riegrovo náměstí 138, 767 01, Kroměříž, IČ: 28314956 za částku 84.700,-
Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.18: Pojistná smlouvy na pojištění odpovědnosti zastupitelů za částku 4.275,-
Kč ročně byla uzavřena 

 

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

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

➢ Probíhají práce na opravě štítové zdi na Žudru, odbourání a oprava nové štítové 
stěny vč. základu, izolace a zapravení střechy po štítu 

➢ Pro f. E-On a PK elektro připravujeme vyjádření vlastníků a zajišťujeme podepsání 
smluv ze strany vlastníků nemovitostí v Bílovicích proprojekt přesunu elektrického 
vedení 

➢ Probíhá výdej popelnic na plasty a papír pro jednotlivé domácnosti  

➢ Provádíme zalévání výsadeb a to i ve spolupráci s hasiči 

➢ Proběhlo malování ve školce a tomu předcházela výměna osvětlení v jídelně a na 
chodbě 

 
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 
   K bodu 6)    

Starosta v tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o dílo na 
zpracování změny č. 2 územního plánu Bílovice-Lutotín. Změna se zpracovává na 
základě žádosti p. Lipčíka, který uhradí všechny náklady související s touto změnou. 
Smlouva bude uzavřena s Ing. Arch. Malým, který zhotovil platný územní plán naší obce. 
Pořízení změny č. schválilo zastupitelstvo naší obce na svém předchozím zasedání. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování změny č. 2 
územního plánu Bílovice-Lutotín s Ing. Arch. Malým, Nová č.p.14, Křelov-Břuchotín, 
78336, IČ: 11569735 za částku 12.100,-Kč včetně DPH.  
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 

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

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          
                             

K bodu 7) 
Starosta v tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhy příkazních smluv na přípravu 
a zpracování výběrových řízení na dodavatele na projekty „Oprava hasičské zbrojnice 
v Bílovicích“ a „Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích"  
Jedná se o tyto činnosti: 

➢ přípravná fáze zadání veřejné zakázky 

➢ vypracování návrhu zadávací dokumentace  

➢ vypracování návrhu podmínek zadávacího řízení 

➢ vypracování návrhu obsahu Výzvy 

➢ zveřejnění na profilu zadavatele  

➢ administrace v průběhu jednání hodnotící komise (otevírání obálek a hodnocení a 
posuzování nabídek)  

➢ příprava všech dokumentů související s průběhem výběrové řízení, které budou 
v souladu s Podmínkami dotačního programu a v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek v účinném znění (dále jen zákon).   

➢ Pozvání členů komise na jednání (otevírání obálek a hodnocení a posuzování 
nabídek) 

➢ Kontrola úplnosti nabídek 

➢ Posouzení nabídek dle podmínek v zadávacích podmínkách 
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➢ Hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií 

➢ Protokol z jednání hodnotící komise (otevírání obálek a hodnocení a posuzování 
nabídek) 

➢ Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

➢ Odeslání oznámení účastníkům veřejné zakázky o výsledku výběru nejvhodnější 
nabídky  

➢ Předání dokumentace a zadání veřejné zakázky po ukončení činností a 
výběrového řízení 

Starosta navrhuje uzavřít tyto smlouvy s paní Michaelou Karáskovou, která pro naši obec 
již několik výběrových řízení realizovala.  

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazních smluv na akci „Oprava hasičské 
zbrojnice v Bílovicích“ za částku 16.000,-Kč a na akci „Demolice objektu č.p. 25 v 
Bílovicích" za částku 19.000,-Kč s paní Michaelou Karáskovou, Šebetov č.p. 108, 
67935, IČ: 88265510. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrhy smluv prostudovat. 

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

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          
 

K bodu 8) 
V tomto bodě informoval starosta přítomné o výběrovém řízení na akci „Obnova 
krajinných struktur v obci Bílovice-Lutotín II“. Jedná se o výsadbu aleje stromů nad 
Lutotínem, v obecním sadě a dosadbu okolo mlýnského náhonu. Výběrové řízení 
proběhlo dne 11. července 2018 na obecním úřadě v Lutotíně za účasti tříčlenné 
hodnotící komise. Na účast ve výběrovém řízení byli osloveni tři dodavatelé, kteří 
předložili cenovou nabídku: 

➢ Bc. Tomáš Pečinka s částkou 668 346,- Kč 

➢ KOPČA LESY s.r.o., s částkou 713 242,-Kč 

➢ Marek Kopeček s částkou 707 028,- Kč 

 
Nejlevnější nabídku tedy předložil Bc. Tomáš Pečinka, s nímž by tedy měla být uzavřena 
smlouva o dílo na tyto výsadby. Na tento projekt má naše obec schváleno 
spolufinancování od Ministerstva životního prostředí ve výši 80%, spoluúčast naší obce 
bude přibližně 161.000,-Kč 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Obnova krajinných 
struktur v obci Bílovice-Lutotín II“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné 
zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
s Bc. Tomášem Pečinkou, Dolany č.p.54, 783 16, IČ: 72089164. Předmětem smlouvy je 
závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících prací týkajících se projektu 
„Obnova krajinných struktur v obci Bílovice-Lutotín II“ a to v souladu s projektovou 
dokumentací za cenu 808.699,-Kč včetně 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 9) 
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V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výběrovým řízením na akci „Oprava 
hasičské zbrojnice SDH Bílovice“. Jedná se o opravu zdí, vjezdových otvorů, výměnu 
vrat a opravu elektroinstalace. Výběrové řízení proběhlo dne 17. srpna 2018 na obecním 
úřadě v Lutotíně za účasti tříčlenné hodnotící komise. Na účast ve výběrovém řízení byli 
osloveni tři dodavatelé, kteří předložili cenovou nabídku: 

➢ Realinvest s.r.o.s částkou 968.312,- Kč bez DPH 

➢ Jiří Boháč s částkou 957.634,-Kč bez DPH 

➢ Ing. Bachan Zdeněk s částkou 975.172,- Kč DPH 

 
Nejlevnější nabídku tedy předložil Jiří Boháč, s nímž by tedy měla být uzavřena smlouva 
o dílo na tyto stavební práce. Na tento projekt má naše obec schváleno spolufinancování 
od Ministerstva zemědělství ve výši 700.000,-Kč 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Oprava hasičské 
zbrojnice SDH Bílovice“. a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, 
zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, s Jiřím 
Boháčem, Ptení č.p. 168, 798 43. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k 
provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „Oprava 
hasičské zbrojnice SDH Bílovice“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 
1.158.737,-Kč včetně 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 10) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výběrovým řízením na akci „Demolice 
objektu č.p. 25 v Bílovicích“. Výběrové řízení proběhlo dne 17. srpna 2018 na obecním 
úřadě v Lutotíně za účasti tříčlenné hodnotící komise. Na demolici bylo vyhlášeno 
otevřené výběrové řízení, podklady pro zpracování cenové nabídky si vyžádalo 15 
zhotovitelů, cenovou nabídku podalo 8 zhotovitelů. Nejnižší cenu nabídla společnost PB 
SCOM, s.r.o. s částkou 1.795.119,91,-Kč, což je cca 50% ceny, s kterou se počítalo 
v projektu. 
Na tento projekt má naše obec schváleno spolufinancování od Ministerstva pro místní 
rozvoj ve výši 80% 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Demolice objektu 
č.p. 25 v Bílovicích“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané 
postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností. 
PB SCOM, s.r.o, Radniční č.p. 28, 753 01, Hranice. Předmětem smlouvy je závazek 
zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu 
„Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích“ a to v souladu s projektovou dokumentací za 
cenu 2.172.095,09,-Kč včetně 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 11) 
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Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu příkazní smlouvy na výkon 
stavebního dozoru na demolici budovy č.p. 25 v Bílovicích. Po dobrých zkušenostech 
v minulém roce oslovil starosta s poptávkou Ing. Antonína Vlčka a ten nabídl cenu 
2.400,-Kč 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru 
investora na akci „Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích“ s Ing. Antonínem Vlčkem, 
Jana Zrzavého 3988/1, Prostějov, IČ: 48464775 za částku 2.400,-Kč 
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 12) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhy smluv se společností Tendra, s.r.o. na 
administraci a zorganizování výběrového řízení na akci „Oprava objektu 
obecního úřadu v Bílovicích č.p. 39 - opatření pro snížení energetické náročnosti 
objektu". Společnost Tendra za naši obec žádost o dotaci podávala, dotace ze Státního 
fondu životního prostředí na tuto opravu činí 3.629.979,00,-Kč 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv na manažerské řízení projektu pro vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Oprava objektu 
obecního úřadu v Bílovicích č.p. 39 - opatření pro snížení energetické náročnosti 
objektu" za částku 24.200,- Kč včetně DPH, smlouvy o dílo na organizaci zadávacího 
řízení za částku 35.090,-Kč včetně DPH a příkazní smlouvy na administraci a správu 
projektu za částku 71.390,-Kč se společností TENDRA spol. s r.o. Ořechová 3336, 276 
01, Mělník, IČ: 01820265 

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

 
K bodu 13) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostmi o odkoupení pozemků ve 
vlastnictví naší obce. Jedná se o pozemky, které žadatelé dlouhodobě využívají, ale že 
jde o pozemky ve vlastnictví obce zjistili až při obnově katastrálního operátu a digitalizaci 
katastrálních map.  

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměrů na prodej pozemků ve vlastnictví obce, 
které občané a společnosti dlouhodobě využívají. 
 

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

 
K bodu 14) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí spolku KaRaBíLek, z.s. o finanční 
dar ve výši 15.000,-Kč. Finanční prostředky by měly být použity na proplácení mzdy 
pracovníka na VPP, Úřad práce proplácí výplatu a odvody zpětně a KaRaBíLek, z.s. 
nedisponuje volnými finančními prostředky, kterými by byl schopen mzdu proplatit. Dále 
na nákup úklidových a hygienických prostředků a potřeb pro hry dětí. Mezi zastupiteli 
proběhla debata ohledně financování provozu mikrojeslí z prostředků obce, navrhli, aby 
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tyto prostředky byly vybírány od rodičů dětí navštěvující mikrojesle, jak je tomu 
v Mateřské škole. Na proplácení mzdy pracovnice na VPP navrhli poskytnout finanční 
půjčku. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční zápůjčky ve výši 15.000,-Kč spolku 
KaRaBíLek, z.s. se splatností do 30.8.2019. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o téhle zápůjčce. 

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

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 15) 

V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření 
č.IV/2018.   

➢ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 2.630.000,-Kč. 

➢ Na výdajové stránce se jedná o ponížení výdajů o 3.032.000,-Kč. 

➢ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy - 402.000,-Kč 

                Deficit bude financován z přebytku z minulých let 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.IV/2018 

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

● Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. IV/2018 bylo schváleno     
 

K bodu 16) 
V tomto bodě navrhl starosta zveřejnit záměr na pacht pozemku parc. č. 246/2 v K. Ú. 
Bílovice, jedná se o část „Pírkovy zahrady“, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na 
dvě části.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy 
k pozemku parc. č. 246/2 v K.Ú. Bílovice 
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto záměru. 

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

 
 

K bodu 17) 
V tomto bodě informoval starosta přítomné o výdeji nádob na tříděný odpad, které jsou 
v současné době dodávány občanům. Svoz těchto nádob bude prováděn od září, přesný 
termín svozu bude včas zveřejněn, frekvence svozů bude v budoucnu upřesněna podle 
naplněnosti nádob. 
 

K bodu 18) 
V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s projektovou dokumentací na chodníky 
v Bílovicích. Jedná se o rozšíření trasy chodníků v místech, kde nejsou doposud 
vybudovány a chodci chodí po vozovce. Nové chodníky by se vybudovali na „Kamčatce“ 
až k autobusové zastávce a od parku ke hřišti. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo návrh projektové dokumentace na chodníky v 
Bílovicích na vědomí 
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K bodu 19) 

V tomto bodě navrhl starosta zařadit do projektu na přemístění elektrického vedení 
v Bílovicích do země i výměnu vedení VO a uložení chrániček pro optické kabely na 
vysokorychlostní internet. Na oba záměry je třeba připravit projektovou dokumentaci.  
 

● Zastupitelstvo obce vzalo návrh pořídit projektovou dokumentacina výměnu 
kabelu a na uložení chrániček pro optické kabely pro vysokorychlostní 
internet v Bílovicích na vědomí 

 
K bodu 20) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s připravovaným umístěním zvoničky 
v Bílovicích před žudrem. Přítomní občané měli možnost si návrh zvoničky prohlédnout. 
Zvoničku věnuje naší obci Ing. Arch. Petr Tesař. Slavnostní vysvěcení zvoničky by mělo 
proběhnout na svátek svatého Václava 28. září. 
      

K bodu 21) 
Diskuse 
            Starosta vyzval přítomné k diskusi  

➢ Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil. 
 

K bodu 22) 

Usnesení: 

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
 Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka  
a Vladimíra Stančíka 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0         

3. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování změny č. 2 územního plánu Bílovice-Lutotín s Ing. 
Arch. Petrem Malým, Nová č.p.14, Křelov-Břuchotín, 78336, IČ: 11569735 za částku 
12.100,-Kč včetně DPH.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Uzavření příkazních smluv na akci „Oprava hasičské zbrojnice v Bílovicích“ za částku 
16.000,-Kč a na akci „Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích" za částku 19.000,-Kč s paní 
Michaelou Karáskovou, Šebetov č.p. 108, 67935, IČ: 88265510. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Výsledek výběrového řízení na akci „Obnova krajinných struktur v obci Bílovice-
Lutotín II“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, s Bc. Tomášem Pečinkou, 
Dolany č.p.54, 783 16, IČ: 72089164. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k 
provedení dodávek a souvisejících prací týkajících se projektu „Obnova krajinných 
struktur v obci Bílovice-Lutotín II“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 
808.699,-Kč včetně DPH.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Výsledek výběrového řízení na akci „Oprava hasičské zbrojnice SDH Bílovice“. a 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, s Jiřím Boháčem, Ptení č.p. 168, 798 43. 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících 
stavebních prací týkajících se projektu „Oprava hasičské zbrojnice SDH Bílovice“ a to v 
souladu s projektovou dokumentací za cenu 1.158.737,-Kč včetně DPH.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  
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7. Výsledek výběrového řízení na akci „Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích“ a uzavření 
smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností. PB SCOM, s.r.o, Radniční č.p. 28, 
753 01, Hranice. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a 
souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „Demolice objektu č.p. 25 v 
Bílovicích“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 2.172.095,09,-Kč včetně 
DPH.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na akci „Demolice 
objektu č.p. 25 v Bílovicích“ s Ing. Antonínem Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1, Prostějov, 
IČ: 48464775 za částku 2.400,-Kč 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0    

9. V uzavření smluv na manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace projektu „Oprava objektu obecního úřadu v Bílovicích č.p. 39 - opatření pro snížení 
energetické náročnosti objektu" a částku 24.200,- Kč včetně DPH, smlouvy o dílo na 
organizaci zadávacího řízení za částku 35.090,-Kč včetně DPH a příkazní smlouvy na 
administraci a správu projektu za částku 71.390,-Kč včetně DPH se společností TENDRA 
spol. s r.o. Ořechová 3336, 276 01, Mělník, IČ: 01820265 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Zveřejnění záměrů na prodej pozemků ve vlastnictví obce, které občané a společnosti 
dlouhodobě využívají  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

11. Poskytnutí finanční zápůjčky ve výši 15.000,-Kč spolku KaRaBíLek, z.s. se splatností do 
30.8.2019. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Rozpočtové opatření č.IV/2018 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

13. Zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k pozemku parc. č. 246/2 v K.Ú. 
Bílovice  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

 
II.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 

 
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, 

č.11, 
2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.10, č.13 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení č.3/2018. 
2. Zprávu o činnosti. 
3. Návrh projektové dokumentace na chodníky v Bílovicích  
4. návrh pořídit projektovou dokumentaci na výměnu kabelu VO a uložení chrániček pro 

optické kabely na vysokorychlostní internet v Bílovicích 
 
K bodu 23) 
        Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil 
zasedání zastupitelstva obce v 19:20 hodin. 

 

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

 

 
 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 
Vyvěšeno dne: 27.8.2018 
 
Sňato dne: ……………………………… 
 

 

 


