ZÁPIS č. 5/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 16. června 2015 v
zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79

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

Program jednání:
Zahájení
Schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
Informace o výsledku dražby pozemku p.č. 174
Informace o vyhodnocení žádosti Obce Bílovice-Lutotín o poskytnutí podpory v rámci
OPŽP, výzvy č. 64 na svážení bioodpadu z obce.
8. Projednání a schválení Příkazní smlouvy na zadávací řízení.
9. Informace o vyhodnocení žádosti Obce Bílovice-Lutotín o poskytnutí podpory v rámci
OPŽP, výzvy č. 65 na hřiště v přírodním stylu u MŠ.
10. Projednání a schválení smlouvy na zajištění zadávacího řízení na výběr dodavatele.
11. Projednání žádosti na odprodej pozemku p.č. 18/2 v KÚ Lutotín.
12. Projednání Smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s.
13. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2 v roce 2015
14. Projednání a pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření
15. Projednání a schválení souhlasu vlastníka Obce Bílovice-Lutotín s umístěním sídel
SDH v budovách obce
16. Projednání a schválení nájemní smlouvy na nebytové prostory v polyfunkčním domě
v Lutotíně
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 1)
● Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání je přítomno cca 25 občanů obce) a uvedl, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od
8.6.2015, 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.
K bodu 2)
● Starosta přečetl program jednání a vyzval přítomné k doplnění programu.
● Nikdo z přítomných se nepřihlásil k doplnění programu, program zasedání by tedy měl mít 19
bodů
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●

O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 6 – 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 p.Vladimíra Stančíka
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – 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: Obec se zúčastnila elektronické dražby pozemku parcelní číslo 174 v
Bílovicích, bližší informace jsou v samostatném bodu jednání zastupitelstva obce
● Usnesení č.4: Smlouva o přijetí dotace ve výši 160.000,-Kč z POV mezi obcí
Bílovice-Lutotín a Olomouckým krajem byla podepsána
● Usnesení č. 5: Pojistná smlouva s pojišťovnou KOOPERATIVA a.s. byla uzavřena
● Usnesení č. 6: Byla podepsána smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
se společností Elektrowin a.s.
● Usnesení č. 7: Byly podepsány dodavatelské smlouvy se společnostmi PRODOMA,SE a DEKTRADE a.s.
● Usnesení č. 8: Trvá - smlouva o dodávkách plynu se společností Pražská
plynárenská a.s. nebyla doposud doručena, ze strany obce je urgováno
K bodu 5)
Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od
minulého zasedání:
➢ Pracovníci obce na VPP provedli dokončení nové části chodníku od školky směrem
k obecnímu úřadu.
➢ Je prováděno přerovnání stávajících chodníků v obou obcích. Starosta k tomu
dodal, že bude používána stávající dlažba, která se přerovná, protože pokud by se
měla budovat kanalizace, všechny chodníky by se zanedlouho opět rozkopaly.
➢ Byl navezen asfaltový recyklát na komunikaci "Za humny" v Bílovicích. Finančně se
na opravě cesty podílí firma pana Režného, pálenice pánů Valenty a Jílka a také
vlastníci nemovitostí, k jejichž pozemkům cesta vede.
➢ Bylo zajištěno dojíždění pojízdné prodejny pečiva do Lutotína, která dojíždí každé
úterý a čtvrtek od 12:25 do 12:45.
➢ Probíhá příprava na opravu zdi u zahrady Mateřské školy v Bílovicích. Zeď by se
posunula cca o dva metry směrem do zahrady a vedla by rovně až ke zdi domu
pana Pazdery, čímž by se uzavřela ulička. Majitelé přilehlých nemovitostí s touto
variantou souhlasí. Momentálně probíhá příprava dokumentace pro získání
územního souhlasu od stavebního úřadu v Kostelci na Hané, aby se stavba mohla
realizovat v průběhu prázdnin a neomezoval se provoz mateřské školy.
➢ Probíhá sečení zeleně na obecních pozemcích. Starosta poděkoval všem
občanům, kteří sekají obecní pozemky, za jejich práci na celkovém vzhledu naší
obce.

Stránka 2

ZÁPIS č. 5/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 16. června 2015 v
zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79
➢ Byly provedeny nátěry pump obecních studen.
➢ Ve spolupráci s mateřskou školou a hasiči byl zorganizován dětský den. K této
příležitosti bylo pro děti zbudováno malé dětské hřiště s pískovištěm na hřišti v
Bílovicích.
➢ Dne 22. května se konalo na Žudru v Bílovicích vítání občánků, na kterém
vystoupily děti z mateřské školy.
➢ Na odbor památkové péče Magistrátu města Prostějova byla podána žádost o
povolení provedení oprav památkově chráněných objektů v naší obci (jedná se o
obě kapličky v Lutotíně a Žudr v Bílovicích). Jedná se o opravu vnějších fasád a
provedení odvlhčení (obkopání a instalace nopové fólie a zasypání štěrkem). Obec
má na odvlhčení objektů zpracován posudek od odborné firmy, ale státní
památkový úřad se k tomuto návrhu oprav staví odmítavě.
➢ Se správcem toku byla provedena obhlídka toku Romže na katastru naší obce.
Starosta při této příležitosti požádal o opravu splavu v Bílovicích, který je v
havarijním stavu.
➢ Probíhá příprava staveb z projektů společných zařízení v krajině. Momentálně
probíhá stavební řízení na všechny stavby v první etapě a zároveň bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele.
➢ Proběhlo drcení větví za pomoci štěpkovače, který byl zapůjčen od obce Zdětín.
➢ Byla provedena úprava prostranství a výsadba stromků kolem křížku u školky.
Starosta za realizaci této akce poděkoval paní Jiřině Dvořákové a všem, kteří se na
úpravě prostranství podíleli a také zahradnictví Marciánovi, kteří věnovali dva
vzrostlé stromky.
K bodu 6)
● Starosta informoval přítomné o proběhnuvší elektronické dražbě pozemku parcelní číslo
174, obec Bílovice-Lutotín, katastrální území Bílovice [604534], výměra 236m2, č.p. 43. Na
minulém zasedání zastupitelstva obce bylo přijato usnesení o účasti na této dražbě a byla
stanovena maximální částka pro dražbu ve výši 200.000,-Kč. Obec byla jediným dražitelem
a vydražila tedy pozemek za minimální podání, které činí 60.000,-Kč. Momentálně skončila
doba na možné odvolání a pozemek bude převeden do majetku naší obce.
Starosta informoval, že záměrem obce je pozemek uklidit a zbudovat na něm plochu pro
kontejnery na tříděný odpad, které se přemístí od obecního úřadu, několik parkovacích míst
a zelený pás s keři.
K bodu 7)
● Starosta informoval přítomné o dotaci na projekt "Svážíme bioodpad z obce BíloviceLutotín", která byla naší obci schválena z operačního programu Životní prostředí, výzva č.
64. výzva OPŽP.
Podání žádosti bylo schváleno usnesením č.10 na jednání zastupitelstva obce č.1/2015 ze
dne 5. února 2015.
Žádost o dotaci podala za naši obec firma Tendra spol. s r.o.
➢
➢
➢
➢

Cílem tohoto projektu je:
Cílená recyklace bioodpadu.
Zajištění bioodpadu, které se nyní vyhazuje do komunálního odpadu a na černé skládky.
Zlepšení životního prostředí.
Propagace bioodpadu a celková osvěta o využití tohoto odpadu zpět do přírody-půdy.
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V rámci svozu bude pořízena tato technika a zařízení:
➢ Automobil do 3,5t s nosičem kontejnerů
➢ Kontejnery (7ks) pro svoz bioodpadů od občanů a z obecních pozemků a pro
následný odvoz do kompostárny
➢ Sítě na kontejnery
➢ Štěpkovač
➢ Domovní kontejnery na bioodpad
➢ Kompostéry pro občany
●

Starosta k tomu dodal, že kumulativní propočet veškerých nákladů činí 3.919.911,-Kč a
dotace činí 90% z ceny. Dále dodal, že cena se ještě sníží výběrovým řízením na
dodavatele.
Pokud proběhne výběrové řízení na dodavatele dle plánu a nezdrží se dodávka všech
součástí projektu, mělo by dojít k realizaci projektu na přelomu srpna a září letošního roku.

K bodu 8)
● Na základě informací v bodě č.7 navrhl starosta schválit uzavření smlouvy se společností
TENDRA spol. s r.o. Legionářů 72/12 Mělník IČO 01820265 na organizaci zadávacího
řízení a dotační management po dobu 5 let u projektu: Svážíme bioodpad z obce BíloviceLutotín, pořízení kompostérů.
Dále starosta navrhl schválit udělení plné moci společnosti TENDRA spol. s r.o. Legionářů
72/12 Mělník IČO 01820265 k zastupování obce v rámci zadávacího řízení.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

K bodu 9)
● Starosta informoval přítomné o přidělení dotace na projekt "Zahrada v přírodním stylu při
MŠ Bílovice", která byla naší obci schválena z operačního programu Životní prostředí,
výzva č. 65.
Podání žádosti bylo schváleno usnesením č.9. na jednání zastupitelstva obce č.2/2015 ze
dne 16. března 2015.
Žádost o dotaci zpracovala pro naši obec firma BON FINANCE s.r.o.
K bodu 10)
● Na základě informací v bodě č.9 navrhl starosta schválit uzavření příkazní smlouvy o
kompletní realizaci zadávacího řízení na stavební práce v režimu zadávacího řízení zakázky
malého rozsahu dle § 12 ZVZ a v souladu s metodikou poskytovatele dotace, název veřejné
zakázky „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Bílovice“ se společností BON FINANCE
s.r.o. 28. října 68/165, Ostrava -Mariánské Hory 709 00.
Schválením uzavření smlouvy se uděluje plná moc společnosti BON FINANCE s.r.o.
28. října 68/165, Ostrava -Mariánské Hory 709 00 k zastupování obce v rámci zadávacího
řízení.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
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●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat

K bodu 11)
●

●
●

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost manželů Měchurových o odkoupení pozemku parcelní
číslo 18/2 v katastrálním území Lutotín o výměře 187 m2. Jedná se o část předzahrádky
před domem v původním vlastnictví pana Květoslava Vychodila.
Starosta navrhl přijmout usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů
Měchurových o odkoupení pozemku parcelní číslo 18/2 o výměře 187 m2 v katastrálním
území Lutotín, který je ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín a schvaluje vyhlášení záměru na
prodej tohoto pozemku. Na cenu pozemku bude zpracován znalecký posudek, který
objedná obec a cena tohoto posudku bude doúčtována ke konečné prodejní ceně pozemku.
O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat

K bodu 12)
● Starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy o spolupráci, kterou obdržela obec od OSI,
o.p.s. (Organizačně správní institut, obecně prospěšná společnost).
Naše obec má přes OSI, o.p.s. uzavřenu smlouvu o dodávce plynu se společností PRE, a.s.
Na konci roku 2015 vyprší naší obci smlouva se společností E-On na dodávky elektrické
energie a obec má zájem přejít k novému dodavateli elektrické energie, z čehož by měla
vyplynout úspora nákladů ve výši cca 20%.
OSI sdružuje veřejné zadavatele (zejména obce/města a jejich podřízené organizace)
v projektu společného nákupu silové elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze
Kladno za účelem zajištění výběru nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny a zemního
plynu.
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat.
Starosta navrhl schválit uzavření smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem,
obecně prospěšná společnost IČ: 01707060, Lidická 718/77, 60200 Brno
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

K bodu 13)
Předseda finančního výboru obce pan Vladimír Stančík seznámil zastupitelstvo s
návrhem II. rozpočtového opatření v roce 2015.
Na příjmové straně se jedná o
939.923,-Kč
Na výdajové stránce se jedná o 1.322.723,-Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 382.800,-Kč
Změny jsou způsobeny především čerpáním dotací na mzdy pracovníků od Úřadu práce,
které se vyplácí obci zpětně a spolufinancováním projektů v rámci dotací podpořených
projektů.
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Starosta navrhl schválit II. rozpočtové opatření v roce 2015 dle návrhu předsedy
finančního výboru.
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
Starosta ještě dodal, že k 30.5.2015 bylo ze schváleného rozpočtu obce vyčerpáno
2.204.001,-Kč, což činí 36,65% rozpočtu na rok 2015.
Dále dodal, že zastupitelstvo obce se bude snažit udržet čerpání rozpočtu pro rok 2015
v přebytku.
II. rozpočtové opatření v roce 2015 je přílohou zápisu.

K bodu 14)
Starosta navrhl přijmout usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu s § 102 odst. 2
písm. a)zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu: do výše 200.000,- Kč. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta
obce samostatně provádět jen v případech : a) rozpočtového zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na
zajištění chodu obce, nebo jde o úhradu v rámci dotačním titulem podpořené akce, dále v
případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod, a když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených
orgánů a dohledů a další nutné výdaje , kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a
má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

K bodu 15)
Starosta informoval přítomné o nutnosti udělení souhlasu vlastníka nemovité věci
s umístěním sídla spolku, o který požádaly SDH Bílovice a SDH Lutotín.
SDH Bílovice má sídlo na adrese Bílovice č.p. 39
SDH Lutotín má sídlo na adrese Lutotín č.p. 65
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

K bodu 16)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o záměru na pronájem nebytových prostor
v Obecním domě v Lutotíně, který schválilo zastupitelstvo obce na zasedání č.1/2015
usnesením č.8. Na vyhlášený záměr se přihlásil pan František Vala jako jediný zájemce.
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bylo platné kolaudační rozhodnutí, které bylo vydáno
dne 2.června 2015.
Nájemné činí 1.000,-Kč měsíčně + energie a služby
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Starosta navrhl schválit uzavření předložené smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě
č.p. 79 v Lutotíně o ploše 49,5m2 s panem Františkem Valou, Bílovice č.p. 137, 79841 Kostelec
na Hané.
●
●

O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

K bodu 17)
Diskuze
Starosta vyzval přítomné k dotazům.
➢
Pan Václav Synek navrhl, aby při sekání trávy obecními pracovníky byla tráva posekaná
v příkopech ihned odvezena, aby při přívalovém dešti nedošlo k ucpání kanalizace touto
trávou. Starosta odpověděl, že na to pracovníky upozorní.
➢ Pan Jaroslav Hochvald navrhl prořezat stromy, které brání ve výhledu na železniční trať
v Lutotíně u mostu směrem na Bělák.
➢ Pan Josef Drápal se dotázal, zda se bude opravovat i jez v Lutotíně. Starosta
odpověděl, že při obchůzce se správcem toku tuto opravu neřešili, ale že mu byla
přislíbena oprava břehů okolo toku Romže.
➢ Starosta informoval o plánovaných změnách v přípravě nových jízdních řádů, ke kterým
se má obec vyjádřit. Vyzval občany, aby mu své požadavky doručili a on je přepošle na
KIDSOK.
➢ Starosta navrhl projednat na příštím zasedání zastupitelstva obce vypracování
projektové dokumentace na cyklostezku mezi Bílovicemi a Lutotínem. Zastupitelstvo
vzalo tento návrh na vědomí.
➢ Ing. Jiří Měchura navrhl posekat břehy kolem cesty k vrchní kapličce v Lutotíně.
Starosta odpověděl, že zajistí posečení obecními zaměstnanci.
➢ Pan Jaroslav Babiánek navrhl nechat zkontrolovat topoly na hřišti v Bílovicích, kde jeden
ze stromů při silném větru spadl. Starosta k tomu dodal, že dostal cenovou nabídku na
kontrolu obecních stromů od odborné dendrologické firny, cena za tuto kontrolu činí cca
35.000,-Kč. Miroslav Říčař k tomu dodal, že se jedná o stromy, které nejsou na
obecních pozemcích. Jaroslav Babiánek k tomu dodal, že stromy okolo splavu
v Bílovicích prořezávali před několika roky hasiči z Kostelce na Hané.
➢ Pan Jaroslav Babiánek navrhl nechat odvézt posekanou trávu u školky v Bílovicích.
Starosta odpověděl, že trávu nechá odvézt.
➢ Paní Synková se dotázala, kdy bude nainstalován památník obětem světových válek u
školky v Bílovicích, že obnova pomníku trvá již dlouho. Starosta odpověděl, že se
momentálně čeká na vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje k nově
navrhovanému vzhledu pomníku.

K bodu 18)

Usnesení:
I.

Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:

1. Program zasedání
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ZÁPIS č. 5/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 16. června 2015 v
zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka
a pana Vladimíra Stančíka
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
3. Uzavření smlouvy se společností TENDRA spol. s r.o. Legionářů 72/12 Mělník IČO 01820265
na organizaci zadávacího řízení a dotační management po dobu 5 let u projektu: Svážíme
bioodpad z obce Bílovice-Lutotín, pořízení kompostérů. Dále udělení plné moci společnosti
TENDRA spol. s r.o. Legionářů 72/12 Mělník IČO 01820265 k zastupování obce v rámci
zadávacího řízení.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
4. Uzavření příkazní smlouvy o kompletní realizaci zadávacího řízení na stavební práce v režimu
zadávacího řízení zakázky malého rozsahu dle § 12 ZVZ a v souladu s metodikou
poskytovatele dotace, název veřejné zakázky „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Bílovice“
se společností BON FINANCE s.r.o. 28. října 68/165, Ostrava -Mariánské Hory 709 00.
Uzavřením smlouvy se uděluje plná moc společnosti BON FINANCE s.r.o.28. října 68/165,
Ostrava -Mariánské Hory 709 00 k zastupování obce v rámci zadávacího řízení.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
5. Žádost manželů Měchurových o odkoupení pozemku parcelní číslo 18/2 o výměře 187m2 v
katastrálním území Lutotín, který je ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín a vyhlášení záměru na
prodej tohoto pozemku. Na cenu pozemku bude zpracován znalecký posudek, který objedná
obec a cena tohoto posudku bude doúčtována ke konečné prodejní ceně pozemku.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
6. Uzavření smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem, obecně prospěšná
společnost IČ: 01707060, Lidická 718/77, 60200 Brno.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
7. II. rozpočtové opatření v roce 2015
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
8. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a)zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), ve
znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu: do výše 200.000,- Kč. Rozpočtová opatření v částkách
vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech : a) rozpočtového zapojení
účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů b) kdy zapojení výdaje vyžaduje
nutný výdaj na zajištění chodu obce, nebo jde o úhradu v rámci dotačním titulem podpořené
akce, dále v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod, a když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených
orgánů a dohledů a další nutné výdaje , kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a
má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
9. Umístění sídel, o který požádaly SDH Bílovice a SDH Lutotín.
SDH Bílovice na adrese Bílovice č.p. 39
SDH Lutotín na adrese Lutotín č.p. 65
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 79 v Lutotíně o ploše 49,5m2
s panem Františkem Valou, Bílovice č.p. 137, 79841 Kostelec na Hané.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
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ZÁPIS č. 5/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 16. června 2015 v
zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. tohoto usnesení body č.3, č.4, č.6,
č.10

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1. Plnění usnesení č.4/2015.
2. Zprávu o činnosti.
3. Objednání znaleckého posudku na cenu pozemku parcelní číslo 18/2 o výměře 187 m2 v
katastrálním území Lutotín.
4. Čerpání rozpočtu ke dni 30.5.2015.
5. Závazek projednat na příštím zasedání zastupitelstva obce vypracování projektové
dokumentace na cyklostezku mezi Bílovicemi a Lutotínem.
K bodu 20)
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:00hodin.
Přílohy:
● Rozpočtové opatření 2/2015

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Jaroslav Babiánek………………………………………
Vladimír Stančík……………………………………

Martin Smutný
místostarosta obce
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Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

ZÁPIS č. 5/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 16. června 2015 v
zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79

Vyvěšeno dne:

24.6.2015

Sňato dne: ………………………………
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