Zápis č.2/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 10.5.2012 od
18-ti hodin na „Žudru“ v Bílovicích.
Účast dle prezenční listiny.
Z pracovních důvodů omluven Vladimír Tesař a ze zdravotních důvodů omluven
místostarosta obce Ivo Bartošek.
Program jednání: 1) Zahájení
2) Informace o činnosti
3) Schválení příspěvku Krajského úřadu Olomouckého kraje pro
zásahovou jednotku naší obce
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 pan Jaroslav Babiánek a pan Vladimír Stančík.
ad 2) Starosta obce Jan Toman podal přítomným informaci o činnosti od posledního zasedání:
a) Informoval o pokračujících pracích v MŠ Bílovice :
- rekonstrukce el. rozvaděčů
- dokončení sociálního zařízení pro učitelky a obsluhu MŠ
- rozpracované venkovní fasády MŠ
b) Obec provedla oplocení stavebního pozemku pana Milana Lavičky
c) Proběhl vývoz odpadu ze sběrného dvora v Bílovicích
d) Byla vybudována přípojka vody pro budovu Obecního úřadu v Bílovicích
e) Provedli jsme prořezávku náletových dřevin v mostkách , ořez vrb a výstavbu
oplocenky obecního pozemku , včetně výsadby smrků a dubů
f) V Bílovicích na hřišti byla vybudována nová přípojka el. energie a rozvod vody po
hřišti
g) V Lutotíně bylo provedeno nové oplocení hřiště
h) Zajistili jsme opravu výtluků na vozovce v Lutotíně
i) Byla zřízena nová internetová stránka naší obce : adresa Bílovice-Lutotín.cz
- dosavadní provoz stránky byl hrazen starostou obce
- nastávající stránka bude hrazena obcí

ad 3) Dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši 13.500 ,- Kč pro zásahovou
jednotku naší obce byla schválena všemi hlasy zastupitelstva.

ad 4)

a) Pan Miroslav Říčař se dotazoval zdali má obec podanou nějakou další žádost o
finanční příspěvek pro naši obec - dotaci.
Starosta obce Jan Toman odpověděl , že dále jsme nežádali.
b) Pan Petr Krupa seznámil přítomné na co žádali dotaci pro SDH Bílovice :
- přilby , elektrocentrálu , speciální protipovodňové boty
c) Pan Miroslav Říčař se dotazoval kolik bude stát obec nová internetová stránka.
Jan Toman ml. odpověděl , že zřízení nové internetové stránky stálo 2000 ,- Kč.
Hosting a registrace domény neboli nájem včetně vedení DNS záznamů na rok
činí 1.173 ,- Kč.
d) Pan Petr Krupa vyzval občany , aby třídily odpad na obecním dvoře v Bílovicích.
e) Pan ing. Miroslav Šmíd oznámil , že na skládku do drah vyváží přespolní občané.
f) Starosta Klubu seniorů pan ing. Jan Klička informoval přítomné o připravovaném
zájezdu se zastávkami Buchlovice , Velehrad , Uherské Hradiště a Polešovice ,
který se uskuteční 8.6. 2012.
g) Pan Jaroslav Babiánek navrhl , aby se posečená tráva z hřiště v Bílovicích hned
vyvážela na kompost.

ad 5)

USNESENÍ
1) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o činnosti.
2) Zastupitelstvo obce všemi hlasy schválilo:
- příspěvek od Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši 13.500 ,- Kč pro
zásahovou jednotku naší obce.
Starosta obce Jan Toman v 18:45 hodin poděkoval přítomným za účast , popřál brzký
návrat z nemocnice místostarostovi Ivo Bartoškovi a jednání ukončil.

Zápis vyhotoven dne 11.5.2012
Zapsal: Jan Toman ml.
Ověřili: Jaroslav Babiánek
Vladimír Stančík

Jan Toman
starosta obce

