Zápis č. 4/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice – Lutotín konaného dne 17.12.2013
od 18-ti hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně.
______________________________________________________________
Účast dle prezenční listiny.
Z pracovních důvodů omluveni Vladimír Tesař a Vladimír Dostál ml.
Program jednání : 1) Zahájení
2) Informace o činnosti.
3) Návrh akcí do rozpočtu na rok 2014.
4) Různé
5) Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 hodin starosta obce Jan Toman. Přivítal
přítomné a seznámil je s programem jednání. Program jednání byl jednohlasně
schválen.
Dále byl schválen zapisovatel z jednání a ověřovatelé zápisu.
Zápis provede Jan Toman ml. a ověří zastupitelé Jaroslav Babiánek a Vladimír
Stančík.
Ad 2) Starosta obce Jan Toman podal přítomným informaci o činnosti od posledního
zasedání zastupitelstva konaného dne 30.9.2013.
a) Byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce chodníků, dešťové kanalizace a místní
komunikace v Bílovicích.
b) Dokončili jsme vnitřní rekonstrukci kaple sv. Anny v Lutotíně a otevřeli ji mší
“ Slova “ dne 5.12.2013. Po mši následovala Mikulášská nadílka dětem.
c) Zajistili jsme důstojný průběh voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se konaly ve dnech 25. – 26.10.2013.
d) Zajistili jsme všechny potřebné úkony pro převod odkoupené zahrady po panu F.
Pírkovi na obec.
e) Byl zpracován obecní Zpravodaj a předán do tisku.
f) V Lutotíně bylo dokončeno zjišťování hranic budov a pozemků pro katastrální
úřad.
g) Starosta obce se zúčastnil Dne malých obcí, zasedání Mikroregionu Kostelecko,
Regionu Haná a Valné hromady vodovodu Pomoraví.
Ad 3) Před projednáváním tohoto bodu starosta obce připomenul zastupitelům, že obdrželi
na jednání pracovního zastupitelstva přehled čerpání finančních prostředků v letošním
roce a tento bude uveden ve Zpravodaji obce.
a) Pan Miroslav Říčař podal návrh do rozpočtu na rok 2014 na úpravu chodníků před
domem pana Pavla Synka a dále do obce.
b) Místostarosta obce pan Ivo Bartošek navrhl pokračování na pracích, které se
nestihly provést v roce 2013 :
- oprava střechy Obecního úřadu v Bílovicích.
- rekonstrukce parku před hospodou U Hochvaldů v Bílovicích.
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c) Pan Jaroslav Babiánek podal návrh na dokončení zídky v MŠ a opravu cesty
v uličce v Lutotíně.
d) Paní Jiřina Dvořáková se dotázala, co se bude dít s křížem před MŠ v Bílovicích.
Starosta obce odpověděl, že je úvaha o přesunu kříže do předzahrádky MŠ.
e) Pan Jaroslav Navrátil navrhl opravit místní komunikaci od domu manželů
Svačinových až po dům rodiny Doleželových. Dále se dotazoval, jak to vypadá
s autobusovými čekárnami pro školáky.
Starosta obce odpověděl, že oprava cesty je zahrnuta v projektu Společných
zařízení v krajině. Na tento projekt získala obec dotaci 500 tisíc korun. Projekt
bude dokončen začátkem roku 2014 a návazně na něj by měly být zahájeny práce
na stavbách.
Dále odpověděl, že čekárna v Bílovicích by měla být nainstalována do konce roku
a v Lutotíně začátkem roku 2014.
Ad 4) a) Starosta obce seznámil přítomné s příjmy a výdaji druhého “ Rozpočtového
opatření “ v roce 2013.
Druhé rozpočtové opatření bylo všemi hlasy schváleno.
b) Vzhledem k tomu, že není schválen rozpočet na rok 2014 navrhl, aby obec
do schválení nového rozpočtu hospodařila v rozpočtovém provizoriu a to
čerpáním finančních prostředků ve výši 1/12 rozpočtu roku 2013.
Rozpočtové provizorium zastupitelé všemi hlasy schválili.
c) Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise pro rok 2013 :
předseda - Ivo Bartošek
členové - Petr Krupa
Jaroslav Babiánek
Věra Reichstadterová
Návrh byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Dále byl schválen “ Plán
inventur “ na rok 2013.
d) Pan Josef Měchurka se dotazoval, kdy bude zpracován územní plán obce.
Starosta obce odpověděl, že je schválený projektant, který již zahájil práce na ÚP,
a také je podána žádost na Mag. města Prostějova.
e) Pan Miroslav Říčař se dotazoval proč je sečení trávy nákladově rozděleno
na Lutotín a Bílovice, když jsme jedna obec.
Starosta odpověděl, že pro přehled má rozděleny všechny akce. V Bílovicích
se sečení provádí obecní sekačkou a v Lutotíně ručně a větší plochy technikou
ROLSu dle potřeby.
f) Pan Miroslav Říčař se dotazoval, kdo kontroluje množství a váhu nebezpečného
odpadu odváženého firmou Nature.
Starosta odpověděl, že množství vyvezeného odpadu kontroluje a podepisuje.
g) Pan Miroslav Říčař uvedl, že nesouhlasí s předloženou částkou 51 tisíc korun
jako dotaci od obce pro SDH Bílovice.Dodal, že zřizovatelem jednotky je obec
a vybavení bylo zakoupeno pro zásahovou jednotku Bílovice.Jako dotaci pro
SDH Bílovice považuje částku 2150,. Kč.
h) Starosta obce přednesl žádost Základní školy “ Jistota “ o částečnou úhradu
poplatku obecně prospěšné společnosti na žáky Jiřího Kyseláka a Filipa Šnobla
ve výši 7000,- korun na každého. Zastupitelé žádost schválili.
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ch) Starosta obce zveřejnil spor mezi paní Libuší Fuchsovou a panem Josefem
Králem. Paní Libuše Fuchsová si stěžuje na kohouta pana Josefa Krále, který
ji ráno budí a obtěžuje svým hlasem.
Ad 5)

USNESENÍ
1) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o činnosti.
2) Zastupitelstvo obce všemi hlasy schválilo :
- příjmy a výdaje druhého “ Rozpočtového opatření “.
- rozpočtové provizorium na rok 2014.
- složení inventarizační komise a Plán inventury na rok 2013.
- příspěvek na výuku žáků Jiřího Kyseláka a Filipa Šnobla.
Starosta obce Jan Toman v 18.50 hodin poděkoval přítomným za účast na jednání,
popřál všem klidné a spokojené prožití svátků vánočních, klid a pohodu v rodinách
a do nového roku 2014 pevné zdraví, hodně štěstí a jednání ukončil.
Zápis vyhotoven dne 18.12.2013

Zapsal : Jan Toman ml.
Ověřili : Jaroslav Babiánek
Vladimír Stančík

Ivo B a r t o š e k
místostarosta obce

Jan T o m a n
starosta obce

