
Zápis č. 2/2014 
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice – Lutotín konaného dne 14.4.2014 

                 od 18-ti hodin v Lutotíně. 
                 ____________________________________________________________ 
 
 
Účast dle prezenční listiny. 
Omluveni : Vladimír Tesař, Miroslav Říčař, Jan Toman ml. 
 
Program jednání :  1) Zahájení 
                                  2) Zadání územního plánu obce. 
                                  3) Různé 
                                  4) Usnesení a závěr 
 
ad 1)  Jednání zastupitelstva obce Bílovice – Lutotín zahájil v 18.05 hodin starosta obce 
            Jan  Toman. Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Program jednání 
            byl jednohlasně schválen. Dále byl schválen zapisovatel z jednání a ověřovatelé 
            zápisu. Zápis provede Vladimír  Stančík a ověří pánové Jaroslav Babiánek a Petr 
            Krupa. 
 
ad 2)  a) Starosta obce Jan Toman informoval o zastavení exekuce a dražby domu Patrika 
                Sopka č.p. 43 v Lutotíně, která se měla konat dne 9.4.2014 v Klatovech. 
            b) Starosta obce Jan Toman informoval o průběhu jednání zastupitelstva obce 
                 ve Smržicích. 
                 - obec vykupuje volné domy. 
                 - obec plánuje výstavbu nové mateřské školky. 
                 - obec uzavírá polní cesty. 
            c) Obec provedla dne 5.4.2014 sběr nebezpečného odpadu. 
            d) Probíhá příprava voleb do Parlamentu Evropské unie. 
            e) Členové SDH Bílovice pracují na rekonstrukci zbrojnice. 
 
ad 3)  Starosta obce Jan Toman verbálně seznámil přítomné s celým zněním materiálu 
            “ Zadání územního plánu “ obce Bílovice – Lutotín. Návrh  “ Zadání územního plánu “ 
            je vyvěšen na úřední desce obce, na internetové stránce obce a je také k nahlédnutí 
            na obecním úřadě. 
            K návrhu “ Zadání územního plánu “ došlo pořizovateli 13 vyjádření od dotčených 
            orgánů. 
            Zastupitelé všemi hlasy “ Zadání územního plánu “ schválili. 
 
ad 4)  a)  Zastupitelé po projednání schválili zařazení území obce do působnosti MAS Region 
                 Haná na období let 2014 – 2020. 
            b) Paní Libuše Fuchsová se synem Daliborem požádala obec o změnu trvalého bydliště 
                 syna Roberta z domu č.p. 50 na obec. 
            c) V Lutotíně probíhá zaměřování pozemků a staveb pro katastrální úřad. V Bílovicích 
                 termín těchto prací ještě nebyl stanoven. 
             d) Starosta obce informoval přítomné o povinnosti spolků pořídit si oprávnění 
                  k pořádání kulturních akcí, prodeji lihovin a k hostinské činnosti do 17.4.2014. 
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            e) Pan Stanislav Režný se dotazoval, zda by nešlo pořídit kontejnery na plasty s větším 
                 vkládacím otvorem. 
 
ad 5) 

U S N E S E N Í 
 

           1)  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o činnosti. 
 
           2)  Zastupitelstvo obce všemi hlasy schválilo : 
                 - Zadání územního plánu obce Bílovice – Lutotín. 
                 - Zařazení svého území do působnosti MAS Region Hana na období let 2014-2020. 
 
 
            Starosta obce Jan Toman v 19 hodin poděkoval přítomným za účast na jednání  
            zastupitelstva obce a jednání ukončil. 
 
            Zápis vyhotoven dne 15.4.2014. 
 
            Zapsal Vladimír Stančík 
 
 
             Ověřili :  Jaroslav Babiánek                                              Petr Krupa 
 
 
 
 
                     Ivo    B a r t o š e k                                                  Jan    T o m a n 
                    místostarosta obce                                                  starosta obce 
 
 


