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Účast: občané dle prezenční listiny. 
  

  
Ze zastupitelů obce:   Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Bc. Miroslav Říčař, 
                                      Vladimír  Stančík, Jaroslav Babiánek, 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.9/2015 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce 

6. Projednání výsledku VŘ a projednání smlouvy o dílo na akci „Obnova veřejného osvětlení 

Bílovice-Lutotín“  

7. Projednání žádosti manželů Lipčíkových na změnu funkčního využití pozemku p.č. 1086 v KÚ 

Bílovice  

8. Projednání návrhu zadání změny č.1 územního plánu Bílovice-Lutotín  

9. Projednání a schválení smlouvy na zpracování výběrového řízení na VO  

10. Projednání nabídky a smlouvy na zpracování projektu a žádosti o dotaci na projekt „Nakládání 

s odpady v obci Bílovice - Lutotín“  

11. Projednání Rozpočtového opatření č. 3  

12. Projednání smlouvy na výkon stavebního dozoru na VO  

13. Informace o přípravě projektu „Územního systému ekologické stability“  

14. Projednání smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na „Zateplení budovy Lutotín č.p. 65“  

15. Informace o přípravě k podání žádosti o dotaci na pořízení malotraktoru  

16. Informace o akcích zařazených do kalendáře MAS  

17. Informace o termínech svozu „Nebezpečného odpadu“ (29.10.2016) a „Objemného odpadu“ ( 

22.10.2016)  

18. Projednání žádosti „Vodovodu Pomoraví“ o odkup pozemku parc.č. 1267 o výměře 674m2 v 

majetku obce (pozemek pod vodárnou na Bílé hoře)  

19. Diskuse 

20. Usnesení 

21. Závěr 

K bodu 1) 
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, 
přivítal přítomné občany (na zasedání je přítomno cca 10 občanů obce) a uvedl, že zasedání 
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od  
27. září 2016, tedy více jak 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomna 
nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, tudíž zasedání může právoplatně jednat a 
usnášet se. 
 



 

ZÁPIS č. 5/2016                                                                                                                              
ze  zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného 

dne 5. října 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35 

 

 
Stránka 2 

 

K bodu 2) 
Starosta přečetl program jednání a vyzval přítomné k doplnění programu. 
Starosta navrhl doplnit program o: 

● Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce, a.s. 

● Projednání dodatku ke smlouvě se společností ASA Expert, a.s.  
Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, program zasedání by tedy měl mít 23 bodů 
 

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

Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3) 

Starosta navrhl na zapisovatele p. Martina Smutného 
            Navrhl na ověřovatele zápisu p. Jaroslava Babiánka a Bc. Miroslava Říčaře 

 
● 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: Smlouva o dílo se společností STRABAG a.s. byla uzavřena 

● Usnesení č.4: Smlouva o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem byla uzavřena  
● Usnesení č.6: Smlouva s OSIN, o.p.s. doposud  nebyla uzavřena 

● Usnesení č.8: Smlouva o dílo se společností Gerlich Odry, s.r.o. byla uzavřena 

● Usnesení č. 10: Smlouva o dílo se společností ARVITA 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: 

➢ Od posledního zastupitelstva, které se konalo 23. srpna, jsme se věnovali 
především organizaci projektů, na které jsou poskytovány dotace. Především to 
bylo dokončení oprav komunikací v obci, byla opravena cesta v Lutotíně od křížku, 
cesta k MŠ, opraveny chodníky kolem opravované cesty a opravena cesta směrem 
na vrchy.  

➢ Byla dokončena oprava kapliček v Lutotíně. 
➢ Byly nainstalovány altánky na místech pasivního odpočinku a v jejich blízkosti byly 

vysázeny stromy. Kromě moruší, špendlíků, oskeruše, jedlých kaštanů a jeřábu 
byly vysazeny i hrušně, jabloně a třešně. U každého místa jsou čtyři stromky.  

➢ Proběhla montáž nových reproduktorů a ústředny pro rozhlas a také jeho napojení 
na operační středisko IZS Olomouckého kraje 

➢ Pracovníci na VPP kromě běžné údržby zeleně natřeli kovové mostky u zastávky a 
za hřištěm, urovnali chodník před OÚ v Bílovicích a pomáhali při terénních 
úpravách okolo altánků 

➢ Byl nainstalován zrestaurovaný křížek u kaple sv. Anny v Lutotíně 

➢ Na začátku září proběhly tradiční hody, za jejichž organizaci starosta vyslovil 
hasičům a myslivcům poděkování 
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● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 
  K bodu 6) 

Starosta informoval přítomné o poskytnuté dotaci na veřejná osvětlení v Obci Bílovice-
Lutotín, která nám byla schválena od Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT 
2016. Jedná se o dotaci ve výši 1.472.000,-Kč na obnovu a rozšíření stávajícího osvětlení. 
Dotace nám byla schválena jako jedna z 28 podpořených žádostí z cca 300 podaných.  
V rámci tohoto projektu budou vyměněna stávající svítidla za nová s technologií led, což 
povede ke značné úspoře elektrické energie. Budou také opraveny stožáry a jejich vnitřní 
výbava. Dále dojde k rozšíření  veřejného osvětlení, a to okolo cesty mezi Bílovicemi a 
Lutotínem, okolo cesty „Pod Vinohrady“, k autobusovým zastávkám v obou obcích, 
v Bílovicích  „za Humny“ a bude doplněno současné osvětlení v místech, kde je v současné 
době prostor nedostatečně osvětlen. Výměna stávajících svítidel, montáž výložníků a opravy 
stožárů bude realizována v nejbližší době, rozšíření, na které je zpracována projektová 
dokumentace, bude realizováno pravděpodobně až v příštím roce po vyřízení stavebního 
povolení. V současné době probíhá oslovení vlastníků parcel dotčených touto stavbou. 
Na realizaci tohoto projektu bylo vypsáno výběrové řízení, do něhož se přihlásilo šest 
zájemců. Hodnocení nabídek proběhlo za účasti pětičlenné hodnotící komise v pondělí 3. 
října 2016, komise vyloučila jednu nabídku, která nesplnila všechny podmínky stanovené 
v zadávací dokumentaci. Nejnižší cenu nabídla společnost Energy Solution and Savings 
s.r.o. z Olomouce. S touto společností by tedy měla být následně uzavřena smlouva o dílo 
na dodávku tohoto projektu. 

 

Výsledek výběrového řízení 

Společnost 
Nabízená cena bez DPH 

Konečné 
pořadí 

Energy Solution and 
Savings s.r.o.  2 605 216,- Kč 1.  

ELTODO CITELUM,  
s.r.o.  3 087 201,39 Kč 2.  

ELTODO, a.s.  3 181 834,- Kč 3.  

ENERGOROZVODY  
s.r.o.  3 333 234,- Kč 4.  

ENERGIE DIRECT,  
s.r.o.  3 361 741, 30 Kč 5.  

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci veřejné zakázky na dodávky, zadané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách se společností  Energy solutions and saving s. r. o. Stupkova 
952/18, 779 00, Olomouc, IČ: 29398151. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k 
provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „Obnova 
veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín“ a to v souladu s projektovou dokumentací 
za cenu 3.152.311,-Kč včetně DPH. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
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● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
   K bodu 7)    

Starosta informoval přítomné o žádosti o projednání změny funkčního využití pozemku 
parcelní číslo 1086 v k. ú. Bílovice (604534) a s tím související změnu zadání změny č.1 
Územního plánu Bílovice-Lutotín, kterou doručil zastupitelstvu obce Ing. Petr Lipčík. Tento 
pozemek je v současné době veden jako plocha zemědělská, Ing. Petr Lipčík žádá o změnu 
na plochu smíšenou, umožňující stavbu rodinného domu. Pozemek sousedí s pozemkem, 
který je v současném ÚP veden již jako plocha smíšená. 
Starosta k tomu uvedl, že pokud změnu zastupitelstvo odsouhlasí, dojde ke zdržení 
v současnosti projednávané změny o 6 až 8 měsíců. 
Mezi zastupiteli a přítomnými občany se rozpoutala debata, jak s touto žádostí naložit.  
V případě zapracování tohoto požadavku by došlo ke značnému zpoždění projektu 
kanalizace. Zastupitelé se nakonec dohodli, že žádost projednají po konzultaci se 
zpracovatelem změny č.1 územního plánu Bílovice-Lutotín, na příštím zasedání 
zastupitelstva obce. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh starosty obce projednat žádost Ing. Petra Lipčíka  na 
změnu funkčního využití pozemku parcelní číslo 1086 v KÚ Bílovice na příštím zasedání 
zastupitelstva obce 
 

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

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

              
K bodu 8) 

Starosta obce informoval přítomné o návrhu zadání změny č.1 územního plánu Bílovice-
Lutotín. Zadání Změny č. 1, spočívající ve změně funkčního využití pozemků v katastrálním 
území Lutotín pro nové využití a to pro plochy smíšené obytné realizované formou výstavby 
rodinných domů. Dále se jedná v katastrálním území Bílovice a v katastrálním území Lutotín 
o doplnění (převzetí) chybějících staveb společných zařízení v krajině, které vyplynuly 
z Komplexních pozemkových úprav a v katastrálním území Bílovice změna jednotné 
kanalizace na kanalizace oddílnou v katastrálním území Lutotín zrušení plánované ČOV a 
návrh kanalizace s propojením na kanalizační řad města Kostelec na Hané – změnou 
odkanalizování obou částí obce oddílnou kanalizací a jejím napojením na ČOV v Kostelci na 
Hané dojde ke sjednocení ÚP s „plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 
kraje“. 
Pořizovatel v součinnosti s určeným zastupitelem vypracovali dodatek návrhu zadání 
Změny č. 1. Tento dodatek zadání Změny č. 1 byl znovu veřejně právně projednán v 
souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona. Pořizovatel předkládá zastupitelstvuvobce 
následující obsah zadání, kterým se stanovují hlavní cíle a požadavky pro zpracování 
Změny č. 1, včetně seznamu uplatněných připomínek, požadavků a stanoviska nadřízeného 
orgánu územního plánování (Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje 
kraje, oddělení územního plánování) k původnímu návrhu zadání i k dodatku zadání 
s návrhem na jejich vyhodnocení. 
Na základě předloženého a schváleného zadání Změny č. 1 bude zhotovitelem 
(projektantem) vypracován návrh Změny č. 1. 
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● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) a v souladu 
s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Zadání změny č. 1 
územního plánu Bílovice-Lutotín. 
 

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

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 9) 

Starosta informoval přítomné o návrhu příkazní smlouvy na zpracování výběrového řízení a 
administraci projektu „Obnova veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín“. 
Cenovou nabídku a návrh smlouvy předložila pan í Milana Štěpánková na částku 32.000,-
Kč + DPH.   

 
Přítomní zastupitelé měli možnost si rozhodnutí o poskytnutí dotace prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zpracování výběrového řízení a 
administraci projektu „Obnova veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín“  v programu 
EFEKT 2016 MPO s paní Milanou Štěpánkovou, Světlá 54, Velké Opatovice 679 63, IČO: 
za částku 38.720,-Kč včetně DPH. 
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 10) 

V tomto bodě starosta informoval přítomné o přípravě projektu „Nakládání s odpady v 
obci Bílovice-Lutotín“. Jedná se o projekt na zefektivnění třídění komunálního odpadu 
v naší obci. V rámci projektu by se pořídily nádoby na papír a plasty pro domácnosti, 
kontejnery na kov a tetrapacky a lisovací nástavba na svoz odpadu k multikáře. Projekt by 
zpracovala společnost ENVIPARTNER, s.r.o. a dotaci na tyhle projekty poskytuje MŽP ve 
výši 85% z celkových nákladů. 
Pokud nebude žádost o dotaci úspěšná, nebude mít naše obec s přípravou projektu žádné 
náklady. 
Miroslav Říčař se dotázal, zda by bylo možné pořídit kontejnery na drobný elektroodpad. 
Starosta odpověděl, že pokud by společnost Elektrowin dodala kontejnery, elektroodpad by 
si zpracovávala sama a hasiči z obou obcí by přišli o příjem, který mají ze sběru tohoto 
odpadu.. 

 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje zavření smlouvy o dílo se společností ENVIPARTNER, spol. 
s r.o. Brno, Štýřice, Vídeňská 55, PSČ 639 00, IČ 28358589. Předmětem této smlouvy je 
závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci a v součinnosti s ním zajistit další nezbytné doklady spojené s podáním 



 

ZÁPIS č. 5/2016                                                                                                                              
ze  zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného 

dne 5. října 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35 

 

 
Stránka 6 

 

žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Nakládání s odpady v obci 
Bílovice-Lutotín“ v rámci Operačního programu Životní prostředí za částku 84.700,-Kč 
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 11) 

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.IV/2016 
Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o +154.000,-Kč. 
Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o -1.550.000,-Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy – 1.396.000,-Kč 
Navýšení výdajů je především k dofinancování projektu „Obnova veřejného osvětlení 
v obci Bílovice-Lutotín“ 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.IV/2016 dle návrhu starosty  
 
Zastupitelstvo obce navýšilo tímto rozpočtovým opatřením prostředky vyhrazené na projekt 
„Obnova veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín“ na částku 3.200 000,- Kč a tímto 
opatřením zajistilo financování projektu "Obnova veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín" 
spolufinancovaného  z programu EFEKT 2016 Ministerstva průmyslu a obchodu. 

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

● Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. IV/2016 bylo schváleno          

 
K bodu 12) 

Starosta informoval o návrhu příkazní smlouvy na výkon stavebního dozoru při realizaci 
projektu „Obnova veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín“ s panem Zdeňkem Hasoněm.  

 
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu o dílo prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje zavření příkazní smlouvy na výkon stavebního dozoru při 
realizaci projektu „Obnova veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín“ s panem 
Zdeňkem Hasoněm, Květná 1567/66, 680 01 BOSKOVICE, IČ 13716069 za částku 26.620,-
Kč včetně DPH. 
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 13) 

V tomto bodě starosta informoval o tom, že na základě požadavku zastupitelstva na 
zpracování návrhu vodohospodářských objektů na pozemcích Pod Vinohrady v průtočné 
variantě, vznesl tento požadavek na zpracovatele projektu f. FONTES. Na základě tohoto 
požadavku bylo vyvoláno jednání se správcem toku, kde byl správce toku požádán o 
stanovisko. Zpracovatel projektu nyní připravuje podklady pro Lesy České republiky.  
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K bodu 14) 

Starosta v tomto bodě informoval přítomné o žádosti o dotaci na projekt „Energetické úspory 
objektu hasičské zbrojnice v Lutotíně “. Na tu to akci již máme zpracovanou projektovou 
dokumentaci. Žádost by se podávala na SFŽP Výzva č. 39, prioritní osa 5 – Energetické 
úspory, specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie. Žádost by za naši obec podala společnost BON FINANCE, 
s.r.o. 
 
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje u zavření příkazní smlouvy se společností BON FINANCE 
s.r.o. 28. října 68/165, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 29454760. Předmětem 
smlouvy je závazek příkazníka zpracovat pro příkazce na jeho projekt „Energetické 
úspory objektu č.p. 65 v Lutotíně“  kompletní žádost o dotaci z OPŽP – Výzva č. 39, 
prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost 
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“, včetně souvisejících příloh a 
včetně kompletace žádosti, a to podle zveřejněných podmínek dotačního programu a zajistit 
pro příkazce kompletní výkon práv a povinností zadavatele souvisejícího se zadávacím 
řízením ve smyslu § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách spolufinancovaných 
z Operačního programu životního prostředí, administrovaných Státním fondem životního 
prostředí u veřejné zakázky navazující na realizaci daného dotačního projektu za částku 
54.450,-Kč včetně DPH. 
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 15) 

V tomto bodě starosta informoval přítomné o přípravě nákupu malotraktoru pro údržbu 
lesních pozemků, které obec vlastní. Cena tohoto malotraktoru s příslušenstvím je cca. 
700.000,-Kč a na nákup by se žádalo o dotaci na SZIF. 

 
K bodu 16) 

Starosta informoval přítomné o připravovaném kalendáři na rok 2017, který vydává MAS 
Region Haná. Přítomní občané doplnili termíny kulturních a společenských akcí, které jsou 
na příští rok připravovány. 

 
K bodu 17) 

Starosta obce informoval přítomné o termínech svozu velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční 22.října 2016 a svoz nebezpečného 
odpadu se uskuteční 29.října 2016. 

 
K bodu 18) 

Starosta informoval přítomné o žádosti Vodovodu Pomoraví o prodej pozemku parcelní 
číslo 1267 v KÚ Bílovice. Jedná se o pozemek pod vodárenským objektem na „Bílé hoře“. 
Zastupitelé navrhli nechat zpracovat znalecký posudek, který stanoví cenu tohoto pozemku 
a po té zastupitelstvo o prodeji rozhodne. 
 



 

ZÁPIS č. 5/2016                                                                                                                              
ze  zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného 

dne 5. října 2016 od 18:00 hodin ve společenském sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35 

 

 
Stránka 8 

 

Zastupitelstvo obce vzalo žádost na vědomí 
 
K bodu 19) 

Starosta v tomto bodě informoval o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na zbudování přípojky elektrické energie k pozemku parcelní číslo 1085 v KÚ 
Bílovice. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č.:1030032358/001 se společností E.ON Distribuce a.s.  F.A. Gerstnera 2151/6 
370 49, České Budějovice, IČ: 28085400 za částku 1.000,-Kč  
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

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

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 20) 

V tomto bodě starosta informoval přítomné o dodatku ke smlouvě se společností ASA 
EXPERT, a.s. Jedná se o dodatek ke smlouvě na projekt „Obnova veřejného osvětlení 
v obci Bílovice-Lutotín“.  
 
Přítomní zastupitelé měli možnost si dodatek smlouvy prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě 
č.51/04/2016/OD/160225 se společností ASA EXPERT, a.s. Lešetínská 626/24, 719 00, 
Otrava, IČ:27791891. 

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

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno      

     

 
K bodu 21) 

Diskuse 
Starosta vyzval přítomné k diskusi  

● Starosta informoval přítomné o nové ceně elektrické energie, kterou bude obec platit 
v příštím roce. Cena byla vysoutěžena na energetické burze v Kladně. Miroslav Říčař se 
dotázal, zda je cena nižší, nebo vyšší oproti minulému roku. Starosta odpověděl, že toto 
zjistí do příštího zasedání zastupitelstva obce. 

● Starosta informoval o výluce na trati z Prostějova do Chornice, která proběhne od 17. října 
do 21. října mezi stanicemi Ptení až Dzbel.   

● Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 

 
K bodu 22) 

         Usnesení: 

 

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
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            Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka 

           a Bc. Miroslava Říčaře 
           Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0        

3. Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na 
dodávky, zadané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se 
společností  Energy solutions and saving s. r. o., Stupkova 952/18, 779 00, Olomouc, IČ: 
29398151. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících 
stavebních prací týkajících se projektu „Obnova veřejného osvětlení v obci Bílovice-
Lutotín“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 3.152.311,-Kč včetně DPH. 

            Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  
4. Návrh starosty obce projednat žádost manželů Lipčíkových na změnu funkčního využití 

pozemku parcelní číslo 1086 v KÚ Bílovice na příštím zasedání zastupitelstva obce 
5. Ve smyslu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) a v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti  Zadání změny č. 1 územního plánu Bílovice-Lutotín.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

6. Uzavření příkazní smlouvy na zpracování výběrového řízení a administraci projektu „Obnova 
veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín“  v programu EFEKT 2016 MPO s paní Milanou 
Štěpánkovou, Světlá 54, Velké Opatovice 679 63, IČO: za částku 38.720,-Kč včetně DPH. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0   

7. Uzavření smlouvy o dílo se společností ENVIPARTNER, spol. s r.o. Brno, Štýřice, Vídeňská 
55, PSČ 639 00, IČ 28358589. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad 
a nebezpečí zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a v součinnosti s ním zajistit 
další nezbytné doklady spojené s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu 
s názvem „Nakládání s odpady v obci Bílovice-Lutotín“ v rámci Operačního programu 
Životní prostředí za částku 84.700,-Kč 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. IV/2016 dle návrhu starosty obce. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  
Zastupitelstvo obce navýšilo tímto rozpočtovým opatřením prostředky vyhrazené na projekt 
„Obnova veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín“ na částku 3.200 000,- Kč a tímto 
opatřením zajistilo financování projektu "Obnova veřejného osvětlení v obci Bílovice-
Lutotín" spolufinancovaného  z programu EFEKT 2016 Ministerstva průmyslu a obchodu. 

9. Uzavření příkazní smlouvy na výkon stavebního dozoru při realizaci projektu „Obnova 
veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín“ s panem Zdeňkem Hasoněm, Květná 1567/66, 
680 01 BOSKOVICE, IČ 13716069 za částku 26.620,-Kč včetně DPH. 
7/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Uzavření příkazní smlouvy se společností BON FINANCE s.r.o. 28. října 68/165, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory, IČ 29454760. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka 
zpracovat pro příkazce na jeho projekt „Energetické úspory objektu č.p. 65 v Lutotíně“  
kompletní žádost o dotaci z OPŽP – Výzva č. 39, prioritní osa 5 – Energetické úspory, 
specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie“, včetně souvisejících příloh a včetně kompletace žádosti, a to 
podle zveřejněných podmínek dotačního programu a zajistit pro příkazce kompletní výkon 
práv a povinností zadavatele souvisejícího se zadávacím řízením ve smyslu § 43 zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách spolufinancovaných z Operačního programu životního 
prostředí, administrovaných Státním fondem životního prostředí u veřejné zakázky navazující 
na realizaci daného dotačního projektu za částku 54.450,-Kč včetně DPH. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0    
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11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:1030032358/001 se 
společností E.ON Distribuce a.s.  F.A. Gerstnera 2151/6 370 49, České Budějovice, IČ: 
28085400 za částku 1.000,-Kč  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě č.51/04/2016/OD/160225 se společností ASA 
EXPERT, a.s. Lešetínská 626/24, 719 00, Otrava, IČ:27791891. 
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.6, č.7, č.9, č.10, č.11, č.12 

 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č.4/2016. 
2. Zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce 

3. Žádost Vodovodu Pomoraví, svazek obcí, o prodej pozemku parcelní číslo 1267 v KÚ Bílovice 
 
K bodu 23) 
            Závěr 

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

 

 
Přílohy: 

● Rozpočtové opatření č. IV/2016  

 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 

 

 
Ověřili:   Bc. Miroslav Říčař……………………………………… 
 
              Jaroslav Babiánek….………………………………….. 
 

 
 Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 
Vyvěšeno dne:     15.10.2016 
 
Sňato dne: ……………………………… 


