Zápis č.2/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 27.6.2013 od
18-ti hodin v Obecním domě v Lutotíně.
Účast dle prezenční listiny.
Z pracovních důvodů omluven Vladimír Tesař , Vladimír Dostál ml. a Miroslav Říčař.
Program jednání: 1) Zahájení
2) Informace o činnosti
3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
4) Schválení poplatku za odvoz komunálního odpadu
5) Různé
6) 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) Byla provedena rekonstrukce mostu v Bílovicích.
b) Probíhá stálé sečení trávy.
c) V návaznosti na “ KPÚ “ obec získala 500 tisíc korun na pořízení projektové
dokumentace staveb v krajině, které se budou realizovat v roce 2014.
d) Byla podána žádost na Magistrát města Prostějova, na stavební úřad, o pořízení
územního plánu obce a následně předložen zastupitelům obce seznam projektantů.
e) Byl uskutečněn dětský den.
f) Přestupková jednání :
Bylo uzavřeno přestupkové řízení manželů Burešových, bytem v Bílovicích č.p.
112.
V jednání je ublížení na zdraví, ke kterému došlo u Říčařů č.p. 100.
K dalšímu přestupku došlo před pohostinstvím “ U Hochvaldů “ mezi pány Janem
Horkým a Jiřím Kaprálem.
g) Místostarosta Ivo Bartošek doplnil, že byla provedena oprava fasády kaple
sv. Floriána v Bílovicích. Tímto by chtěl vyzvednout a poděkovat panu ing.
Miroslavu Hochvaldovi, hlavnímu organizátorovi údržby venkovní omítky.
ad 3) a) Starosta obce Jan Toman předložil přítomným “ Závěrečný účet obce Bílovice –
Lutotín “ za rok 2012.
Závěrečný účet byl zastupiteli bez připomínek schválen.
b) Starosta obce Jan Toman přednesl požadavek MŠ na převedení zůstatku hospodaření
za rok 2012 ve výši 4030,- Kč do fondu rezerv. Převedení zůstatku zastupitelé všemi
přítomnými hlasy schválili.

- 2 ad 4) Starosta obce Jan Toman připomenul kalkulaci nákladů na likvidaci odpadů za rok
2012.
Komunálního odpadu bylo vyvezeno 82,03 tun. Občané uhradili 162300,- Kč. Obec
společnosti A.S.A. zaplatila 131774,- Kč a Eko-Komu 31711,- Kč. Společnost
Eko-Kom vrátila částku 32000,- Kč. Za nebezpečný odpad obec firmě NATURE
uhradila částku 83917,- Kč.
Návazně na tuto informaci starosta obce navrhl zastupitelům a občanům, aby se částka
za vývoz kom. odpadu pro seniory nebo děti snížila. Zastupitelé s tímto návrhem nesouhlasili. Zastupitelé schválili stejnou částku za odvoz odpadu jako v roce 2012 pro děti a
dospělé ve výši 300,- Kč, chalupářům 350,- Kč.
ad5) a) Místostarosta Ivo Bartošek požádal o schválení projektanta na zhotovení územního
plánu obce Bílovice-Lutotín.Z projektantů územně plánovací dokumentace , které
navrhl starosta obce , byl vybrán pan Ing. Arch. Petr Malý z Křelova.
Zastupitelé obce vybraného projektanta schválily všemi přítomnými hlasy.
b) Pan Josef Měchura navrhl, aby zastupitelé vybrali tři projektanty a na základě jejich
finančních požadavků vybrali nejlevnějšího.
c) Pan Jiří Eliáš se přítomných zeptal, zda ví, co obnáší územní plán, na klady a
zápory. Dále se zeptal, zda obec uvažuje s hloubkovou kanalizací. Starosta obce
odpověděl, že zatím ne..
d) Pan Jiří Eliáš se dále dotazoval, kdy bude dodělána cesta v Bílovicích.
Starosta obce odpověděl, že ihned jak se uvolní firma Hampl.
e) Paní Minářová se dotazovala, co přesně se bude dělat na rozdělané práci v Bílovicích.
Starosta uvedl, že se zhotoví vpustě do knalizace a dodělá krajnice vozovky.
f) Pan Josef Měchura se dotazoval, zda bude firma Hampl nějak penalizována za
zpoždění prací. Starosta odpověděl, že z důvodu dobré spolupráce a poctivě
provedených prací k penalizaci není důvod.
g) Paní Jiřina Dvořáková se dotazovala, zda bude obec řešit problém se stavebním
pozemkem pana Milana Lavičky. Na dotaz odpověděl starosta obce. Pozemek
na své náklady zabezpečil.
h) Pan Stanislav Režný navrhl, zda by obec neoslovila pana Milana Lavičku o
odkoupení stavební parcely.
Starosta obce odpověděl, že již několikrát pana Milana Lavičku oslovil, ale bez
úspěchu.Pan Milan Lavička říká, že tam bude v budoucnu stavět.
ch) Pan Stanislav Režný se dále dotazoval proč se zastupitel pan Vladimír Tesař
nezúčastňuje zasedání zastupitelstva obce.
Starosta odpověděl, že to panu Vladimíru Tesařovi neumožňuje pracovní vytížení,
ale i přes to aktivně pracuje pro občany i pro naši obec.
i) Starosta obce informoval zastupitele, že naše obec přistoupila k zapojení
“ Mikroregionu Kostelecko “ do dotačního titulu na pořízení kompostérů pro občany.
Zájem o kompostéry má 9 domácností.

-

ad 6)

3 -

USNESENÍ
1) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o činnosti.
2) Zastupitelstvo obce všemi hlasy schválilo:
-

závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín za rok 2012
částku 300,- Kč za odvoz komunálního odpadu na rok 2013 na občana, chalupáři
350,- Kč.
převod částky 4.030,- Kč do fondu rezerv MŠ.
výběr projektanta na zhotovení územního plánu obce .
zapojení obce do dotačního titulu na pořízení kompostérů.

Starosta obce Jan Toman v 19:00 hodin poděkoval přítomným za účast a jednání
ukončil.

Zápis vyhotoven dne 28.6.2013
Zapsal: Jan Toman ml.
Ověřili: Jaroslav Babiánek
Vladimír Stančík

Ivo Bartošek
místostarosta obce

Jan Toman
starosta obce

