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1. Program zasedání 

 Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Pavla Ptáčka a Vladimíra Stančíka 

Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  
3. Přijetí dotace ve výši 600.000,-Kč od Ol. kraje na projekt „Chodníky podél komunikace v obci 

Bílovice“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.2022/01225/OSR/DMS s Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460. 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2021 se společností KP Stavební společnost 
s.r.o. Určická 1273/76, 796 01, Prostějov, IČ:29205794. Předmětem dodatku je navýšení původní 
ceny o 256.292,-Kč + DPH.  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Přijetí dotací ve výši 22.500,-Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílovice a 
15.400,-Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Lutotín. Dále schvaluje uzavření 
smluv o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 
Olomouc, IČ: 60609460.  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Infos ART, s.r.o. sídlem Valdenská 
363/27, Olomouc PSČ 779 00, IČ: 25849638 za částku 20.748,-Kč 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030075346/001-
MOPR pro umístění stavby „Lutotín, DS NN, Hrazdil“ na pozemku parc. č.184/11, 591 v 
katastrálním území Lutotín se společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
IČO 280 85 400, za částku 15.300,-Kč. 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Uzavření příkazní smlouvy na zajištění služeb souvisejících s výběrovým řízením na projekt 
„Zvýšení ekostability vodních toků“  se společností INp servis s.r.o. Riegrovo náměstí 138, 767 
01, Kroměříž, IČ: 28314956 za částku 66.550,-Kč včetně DPH. 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Poskytnutí finanční půjčky ve výši 150.000,-Kč spolku a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci ve výši 150.000,-Kč s KaRaBíLek, z.s. Lutotín čp. 65, 798 41, IČ:05008051 se 
splatností do 31.12.2022 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Podání předběžné žádosti o dotaci v Programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití 
na projekt Rekonstrukce objektu bývalého kravína v Bílovicích  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Předložení návrhu znaku a vlajky č.4 Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny 
PČR 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

12. Uzavření pojistné smlouvy s Pojišťovnou KOOPERATIAVA a.s. Pobřežní 665/26, Praha 8, 
IČ:47116617 za částku 74.416,-Kč ročně  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

13. Prodej pozemku parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759 m2 a uzavření kupní smlouvy na 
prodej tohoto pozemku s 

, za částku 1.155.000,-Kč Uvedený pozemek je ve vlastnictví obce Bílovice-
Lutotín, v katastrálním území Lutotín, zapsáno na listu vlastnictví č.1, vedeno u katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

14. Rozpočtové opatření č.4./2022 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 

15. Směrnici č.1/2022 o hospodaření v obecních lesích 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 
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II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č.1/2022 
2. Zprávu o činnosti 
3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín pro volební období 2022 - 2026 na 9 

členů  
4. Výsledek elektronické aukce na prodej pozemku v Lutotíně  
5. Informaci o rozpočtovém opatření č. 3./2022  
6. Pořízení nového vybavení na žudr v Bílovicích 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.12, č.13 

tohoto usnesení 
2. Starostu obce podáním žádosti o dotaci uvedené v článku I. bod č.10 tohoto usnesení 
3. Starostu obce, aby uděloval souhlas se zatížením pozemku parcelní číslo 184/11, orná půda o 

výměře 759m2, pro výstavbu rodinného domu, a to zejména zástavním právem, zákazem zcizení, 
a to za účelem zajištění financování koupě výše uvedeného pozemku a financování výstavby 
rodinného domu prostřednictvím úvěru, uvedené v článku I. bod č.13 

 
 
 
 
Zapsal: Martin Smutný 

 
  
 

Ověřili: RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. …………………………… 

 

            Vladimír Stančík……………………………………… 

 

 

 

 

        Martin Smutný                                                                                                         Ing. Miroslav Hochvald 

         místostarosta obce                                                                                                                                                               starosta obce 

 

 

Vyvěšeno dne: 25.5.2022  

Sňato dne: ……………………………… 


