
                                                           Zápis č.3/2013  
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 30.9.2013 od  18-ti hodin v prostorách 
Žudru v Bílovicích. 
 
 
Účast dle prezenční listiny. 
Z pracovních důvodů omluveni Vladimír Tesař a Vladimír Dostál ml.  
 
Program jednání:  1) Zahájení 
                              2) Informace o činnosti 
                              3) Různé 
                              4) Usnesení a závěr 
       
 
ad 1) Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18:05 hodin starosta obce Jan Toman.Přivítal  
         přítomné, zvláště přivítal starostu seniorů pana ing. Jana Kličku 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) Pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje provedli dílčí přezkoumání  hospodaření naší 
obce. Při dílčím přezkoumaní hospodaření naší obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

b) Proběhla anketa o zapojení do dotačního titulu na pořízení kompostérů pro naše občany,  
přihlásilo se  9 občanů. Obcí byla podána žádost o 15 kompostérů  
„Mikroregionu Kostelecko“.  

c) Dne 15. září byly ukončeny práce v chráněné oblasti na “ Hůrkách“.Na tuto činnost dostává 
obec dotaci od Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši 25.000 ,-Kč.  

d) Byla dokončena první polovina oprav chodníků a vozovky v horní části Bílovic. 
V rámci této opravy byly vybudovány dvě nové vodovodní přípojky. 

e) Je provedena oprava topení, omítek místností a vymalování rekonstruovaných částí Žudru. 
f) Probíhá úklid a údržba na “ gruntu“ po F. Pírkovi a následná obnova hospodářských  

prostor. 
g) V plném proudu je příprava voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které 

se budou konat ve dnech 25.  26.10.2013. 
 
 
ad 3) a)  Starosta obce Jan Toman předložil přítomným první “ Rozpočtové opatření “ obce 
               Bílovice-Lutotín v roce 2013. Rozpočtové opatření bylo zastupiteli bez připomínek 
               schváleno. 

b) Starosta obce Jan Toman informoval přítomné o změně  obsluhy a systému prodeje 
v obecní prodejně v Bílovicích. Dále informoval o krádeži pečiva ze skladu prodejny 
v ranních hodinách 

c) Starosta obce uvedl, že byl upozorněn občanem z Lutotína na krádež plodů z obecních 
ovocných stromů v obecním sadě v Lutotíně. Krádež byla uskutečňována občany z Kostelce 
na Hané a je dále řešena starostou obce. 
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d) Starosta obce Jan Toman informoval o pročištění části dešťové kanalizace ke hřišti  

v Bílovicích firmou Sezako, které stálo 21000,- Kč.  
  

 e)  Starosta obce Jan Toman podal návrh na zhotovení přístřešku autobusové zastávky  
pro školáky v Bílovicích a Lutotíně. Přístřešek může  být skleněný nebo dřevěný a cena 
jednoho přístřešku činí v rozmezí 40.000 – 50.000,- Kč. 
Po domluvě zastupitelů obce s občany byl návrh schválen. 



 
f) Starosta obce informoval, že v k.ú. Lutotín probíhá obnova katastrálního operátu, 

zjišťování hranic pozemků a vnějšího obvodu budov. 
 

g) Starosta  obce Jan Toman informoval přítomné o započetí prací na pořízení   
územního plánu, které provádí pan ing. arch. Petr Malý z Křelova. Pořízení 
územního plánu bude stát předběžně 350000,- Kč a měl by být dokončen  
za 120 dnů. 

 
          h)  Pan Pavel Synek se dotazoval, jak bude široká vozovka před jeho domem, která se  
               právě opravuje. Uvedl,že současný stav narušuje jeho dům. 
               Starosta odpověděl, že by měla být široká 6 metrů a hned jak bude doopravena, tak  
               se ulehčí i levé straně krajnice před jeho domem. Pan Pavel Synek dodal, že by bylo  
               vhodné opravit výtluky v krajnici vozovky před jeho domem. 
 
        ch)  Pan Jaroslav Navrátil se dotazoval, zda budou opraveny výtluky ve vozovce i v  
               Lutotíně.Starosta obce odpověděl, že vozovku udržuje SaÚS,středisko Konice,které 
               uvádí, že na opravu vozovky v jejich rozpočtu nejsou peníze.  
 
          i)  Pan Josef Holásek ml. se dotazoval, kdy bude zhotovena elektrická přípojka k jeho  
              pozemku za humny.  
              Starosta obce Jan Toman uvedl, že to má v kompetenci firma EON, které podal  
              žádost o zhotovení přípojky již před měsícem. Dodal, že se stavbu pokusí urychlit. 
               

j)  Paní Milada Kalvodová se dotazovala, zda obec uvažuje o zřízení vlastního hřbitova  
              v obci.  
              Starosta obce odpověděl, že o zřízení hřbitova uvažuje již několik let a otevírá 
              diskusi pro občany, zda tuto myšlenku uskutečnit. 

 
         k)  Starosta obce Jan Toman informoval, že obec vyhrála výběrové řízení, které  
              proběhlo obálkovou metodou na odkup zahrady po panu Pírkovi v Bílovicích 
              za 290.000,- Kč. Následně podal na Úřad pro zastupování státu návrh na odkup. 
              Návrh byl opět schválen všemi přítomnými hlasy. 

  
         l)  Starosta obce Jan Toman požádal pana Stanislava Režného o včasné proplácení mzdy 
             svým zaměstnancům. Neplacení mzdy způsobuje životní obtíže zaměstnancům. 
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ad 4)                                                       USNESENÍ 
 
         1) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o činnosti. 
 
         2) Zastupitelstvo obce všemi hlasy schválilo:  
              

-   rozpočtové  opatření č.1 obce Bílovice-Lutotín v roce 2013. 
              -   zhotovení přístřešku autobusové zastávky pro školáky. 
              -   odkup zahrady po panu Pírkovi v Bílovicích. 

   
 
      
Starosta obce Jan Toman v 18:45 hodin poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.  



 
 
 
Zápis vyhotoven dne 1.10.2013 
 
Zapsal:   Jan Toman ml. 
 
Ověřili: Jaroslav Babiánek 
               
              Vladimír Stančík  
 
 
 
 
 
 

 
              Ivo Bartošek                                                                      Jan Toman 
          místostarosta obce                                                                starosta obce 
 

 
 


