Zápis č. 1/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice – Lutotín konaného dne 17.3.2014
od 18-ti hodin na Žudru v Bílovicích.
_____________________________________________________________
Účast dle prezenční listiny.
Omluveni : Ivo Bartošek, Vladimír Tesař
Program jednání : 1) Zahájení
2) Informace o činnosti.
3) Rozpočet obce na rok 2014.
4) Různé
5) Usnesení a závěr.
ad 1 ) Jednání zastupitelstva obce Bílovice – Lutotín zahájil v 18.05 hodin starosta obce
Jan Toman. Přivítal přítomné, zvlášť přivítal starostu seniorů pana ing. Jana Kličku
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 pánové Jaroslav Babiánek a Vladimír Stančík.
ad 2 ) Starosta obce Jan Toman podal přítomným informaci o činnosti od posledního
zasedání zastupitelstva obce.
a) Pokračují práce na projektové dokumentaci “ Staveb v krajině “ návazně
na komplexní pozemkové úpravy.
b) Dle časového harmonogramu pokračují práce na pořizování “ Územního plánu “
obce.
- Pod mlýnskou strouhou v Lutotíně budeme muset provést přeložku hlavního
plynovodního řadu.
c) Byla zpracována prováděcí studie úpravy pietního místa u mateřské školy,
kříže, chodníku a zídky kolem mateřské školy.
d) Probíhá příprava voleb do Evropského parlamentu.
e) Zajišťujeme běžný chod obce.
ad 3 ) Starosta obce Jan Toman přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2014 připravený
na pracovním zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2014.
Příjmové a výdajové položky rozpočtu obce na rok 2014 byly jednohlasně schváleny.
ad 4 ) a) Starosta obce Jan Toman seznámil zastupitelstvo obce s hospodářským výsledkem
MŠ Bílovice – Lutotín za rok 2013. Zůstatek ve výši 1756,56 Kč bude převeden
do fondu rezerv.
b) Starosta obce Jan Toman informoval přítomné o žádosti Regionu HANÁ o vyjádření
zda naše obec setrvá v působnosti MAS Regionu HANÁ pro období 2014-2020.
Rozhodnutí bude řečeno na příštím zasedání zastupitelstva obce.
c) Starosta obce informoval o provedené inventarizaci majetku obce Bílovice-Lutotín

- 2 za rok 2013.
d) Starosta obce Jan Toman seznámil přítomné se žádostí MěÚ v Kostelci na Hané
o finanční výpomoc na provoz Domova pro seniory v Kostelci na Hané za pobyt
naší občanky paní Boženy Kristkové ve výši 9100,- Kč. Příspěvek byl schválen
všemi přítomnými zastupiteli.
e) Starosta obce uvedl, že územní plán obce zpracovává Magistrát města Prostějova
a termín k připomínkování návrhu “ Zadání územního plánu “ je do 27.3.2014.
f) Starosta obce Jan Toman podal žádost Českého svazu včelařů o příspěvek
na podporu chovu včel v naší obci.
Zastupitelé obce schválili příspěvek ve výši 5000,- Kč panu Antonínu Burešovi a
panu ing. Aloisi Měchurovi.
Mladým členům Mysliveckého spolku “ Koroptvička “ na pořízení úlu, vybavení úlu
a pořízení včelstva schválilo příspěvek ve výši 8000,- Kč.
g) Pan Josef Měchura informoval, že obešel pracoviště Stavebního úřadu Magistrátu
města Prostějova a zjišťoval rozpracovanost územního plánu. Doplnil, že on
a pan Josef Holásek ml. v letošním roce nebudou mít podmínky k zahájení staveb
rodinných domů.
Starosta obce odpověděl, že pro jeho situaci je výjimka ve stavebním zákoně.
ad 5)

USNESENÍ
1) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o činnosti.
2) Zastupitelstvo obce všemi hlasy schválilo :
- rozpočet obce Bílovice – Lutotín na rok 2014.
- příspěvek na provoz Domu seniorů v Kostelci na Hané.
- inventarizaci majetku obce Bílovice – Lutotín za rok 2013.
- příspěvek včelařům v naší obci.
- úpravu pietního místa, kříže, plotu a chodníků u MŠ v Bílovicích.
- převedení zůstatku hospodaření MŠ Bílovice-Lutotín za rok 2013
do fondu rezerv.

Starosta obce Jan Toman v 19.05 hodin poděkoval přítomným za účast na jednání
zastupitelstva obce a jednání ukončil.
Zápis vyhotoven dne 18.3.2014.
Ivo B a r t o š e k
místostarosta obce
Zapsal Jan Toman

Ověřili : Jaroslav Babiánek

Jan T o m a n
starosta obce
Vladimír Stančík

