Zápis č.1/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 14.3.2013 od
18-ti hodin na „Žudru“ v Bílovicích.
Účast dle prezenční listiny.
Z pracovních důvodů omluven Vladimír Tesař.
Program jednání: 1) Zahájení
2) Informace o činnosti
3) Rozpočet obce na rok 2013
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 schválen.
Dále byl schválen zapisovatel z jednání a ověřovatelé zápisu. Zápis provede Jan Toman
ml.a ověří pánové Jaroslav Babiánek a Vladimír Stančík.
ad 2) Starosta obce Jan Toman podal přítomným informaci o činnosti od posledního zasedání
zastupitelstva obce:
a) V měsíci lednu byla dopracována inventarizace majetku obce Bílovice-Lutotín
k 31.12.2012 a písemně zpracována.
Po fyzické kontrole obecních pozemků starosta obce konstatoval, že obec po KPÚ
zvýšila svůj majetek v pozemcích o 7 milionů korun.Při této příležitosti opět navrhl
zastupitelům myšlenku na zřízení našeho obecního hřbitova.
b) Pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje provedli dne 25.2.2013 přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2012. Při přezkoumání hospodaření obce za rok
2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
c) Obec technicky zajistila v Obecním domě v Lutotíně školení pracovníků
zemědělských podniků a provozoven MěÚ v Kostelci na Hané.
d) Místostarosta obce pan Ivo Bartošek doplnil , že bylo provedeno štěpkování větví na
obecním dvoře v Bílovicích.Dále poděkoval panu Miroslavu Tesařovi za zapůjčení
štěpkovače a občanům , kteří se podíleli na prácí panu Jiřímu Tesařovi , panu
Miroslavu Říčařovi a panu Vladimíru Dostálovi ml.
ad 3) a) Starosta obce Jan Toman přednesl rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2013
navrhnutý na pracovním zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2013.
Příjmové a výdajové položky rozpočtu obce na rok 2013 byly schváleny všemi hlasy
zastupitelů.
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b) Starosta obce Jan Toman seznámil přítomné se žádostí MěÚ v Kostelci na Hané o
finanční výpomoc úhrady poplatků za žáky Základní školy v Kostelci na Hané.
Poplatek na jednoho žáka činí 10.110,- Kč. Po naší obci žádá 7.000,- Kč a zbylých
3.110,- Kč doplatí MěÚ v Kostelci na Hané. ZŠ navštěvuje z naší obce 38 dětí.
Zastupitelé obce žádost schválili.
c) Starosta obce se vrátil k rozpočtu z loňského roku k objasnění výdajové položky na
rekonstrukci hřiště v Lutotíně a požádal pana Miroslava Říčaře o přečtení zpracova –
ného vyúčtování.
Vyúčtování bylo bez námitek vzato na vědomí.
d) Místostarosta obce pan Ivo Bartošek navrhl , aby byla do rozpočtu obce na rok 2013
zahrnuta finanční částka na vypracování Územního plánu. Na pořízení navrhl částku
100.000,- Kč.
Návrh byl schválen.
e) Starosta obce Jan Toman přednesl rozpočtový výhled naší obce na období roků
2013 – 2016.
Rozpočtový výhled na období 2013 – 2016 byl schválen.
ad 4) a) Starosta obce Jan Toman seznámil zastupitele a občany se záměrem přihlásit obec
Bílovice-Lutotín do výběrového řízení k prodeji zahrady po panu Pírkovi v
Bílovicích, kde jsme již odkoupili nemovitost č.p. 25 (č.BVP/016/2012).
Úřad pro zastupování státu rozdělil zahradu a dům na dva celky, z tohoto důvodu
nebylo možné uskutečnit koupi společně.
Starosta obce Jan Toman nechal o záměru hlasovat. Nejdříve hlasovali přítomní
občané.Z 25 přítomných hlasovalo pro odkoupení 15 občanů.
Následně hlasovali zastupitelé. Pět zastupitelů hlasovalo pro odkoupení , tři hlasovali
proti. Starosta obce Jan Toman konstatoval, že zastupitelé obce nabídku schválili.
b) Pan Miroslav Říčař uvedl , že obec nevlastní žádné stavební pozemky a dodal , že
pořízený územní plán by nám ulehčil postup k získání stavebních pozemků.
c) Pan Josef Měchura podal návrh na uskutečnění územního plánu , který usnadní
mladým lidem cestu k provedení stavebních prací.
d) Místostarosta obce pan Ivo Bartošek uvedl , že po procházení internetovými
stránkami zjistil dobu trvání zhotovení územního plánu obce , která se pohybuje
kolem 26 měsíců a je uskutečňována po etapách.
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e) Pan Miroslav Říčař vyzval starostu obce, aby seznámil občany se skutečností, že
v loňském roce výdaje obce převyšovaly příjmy obce.
Starosta obce odpověděl, že finanční prostředky byly použity po schválení zastupitelstvem z fondu rezerv, který si obec vytvořila na neplánované výdaje v dřívějších
letech.
V loňském roce tyto prostředky byly použity na:
-

dokončení rekonstrukce mateřské školy.
zakoupení nemovitosti č.p.25 v Bílovicích.
půjčku občanům.

f) Starosta obce Jan Toman požádal pana Miroslava Říčaře, aby seznámil přítomné s
jeho projektem na zhotovení sportovního a relaxačního areálu na hřišti v Bílovicích.
Pan Miroslav Říčař seznámil přítomné s projektem a navrhl , aby cena pořízení
projektu, která činí 50.000,- Kč byla zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2013 a uvedl,
že projekt nemá žádný vliv na dokončení jeho studia.
g) Paní Zdeňka Burešová se dotazovala , kde vezme obec peníze na zhotovení
sportovně-relaxačního areálu , který má stát v řádech několik milionů korun.
Pan Miroslav Říčař odpověděl , že finanční částka se bude čerpat z dotací a obec to
nebude stát žádné výdaje , kromě pořízení stavebního projektu.
h) Paní Lenka Krupová se dotazovala komu patří most přes Romži mezi Kostelcem na
Hané a Bílovicemi a zda by nebylo možné na něm opravit výtluky ve vozovce.
Starosta obce odpověděl , že most patří obci Bílovice-Lutotín a výtluky budou
opraveny, jak to dovolí počasí.
ch) Paní Jiřina Dvořáková se dotazovala zda-li bude prodejna smíšeného zboží v
Bílovicích uzavřena.
Starosta obce uvedl , že prodejna bude i nadále v provozu , ale zatím neví, kdo ji bude
provozovat.
i) Pan Václav Synek uvedl, že obecní pozemek, kde seče trávu a suší seno pro králíky je
znehodnocován výkaly psů.
Občané navrhli, aby majitelé po svých mazlíčcích trus sbírali do sáčků a uklízeli.
Pověřili starostu obce řešením tohoto problému.
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ad 5)

USNESENÍ
1) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o činnosti.
2) Zastupitelstvo obce všemi hlasy schválilo:
rozpočet obce na rok 2013
rozpočtový výhled na období 2013 – 2016
žádost MěÚ v Kostelci na Hané o finanční výpomoc poplatků na žáky ZŠ
finanční částku 100.000,- Kč na pořízení územního plánu
finanční částku 50.000,- Kč na stavební projekt sportovně-relaxačního areálu
na hřišti v Bílovicích
- pověření starostu obce v péči o psy
-

Zastupitelstvo pěti hlasy schválilo nabídku do výběrového řízení o zahradu po panu
Františkovi Pírkovi v Bílovicích.
Starosta obce Jan Toman v 19:25 hodin poděkoval přítomným za účast a jednání
ukončil.

Zápis vyhotoven dne 15.3.2013
Zapsal: Jan Toman ml.
Ověřili: Jaroslav Babiánek
Vladimír Stančík

Ivo Bartošek
místostarosta obce

Jan Toman
starosta obce

