
STAROSTA OBCE BÍLOVICE – LUTOTÍN  

 

Datum vyvěšení :  26. 5. 2021                                        Datum sejmutí:    …………………………………. 

svolává 

podle § 93 odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 3/2021, 

které se bude konat ve čtvrtek 3.6.2021v 18:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního domu č.p. 79 v Lutotíně 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 2/2021 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce 

6. Projednání dodatku smlouvy o dílo na „Dětská hřiště Bílovice – Lutotín“. 

7. Projednání žádosti o koupi pozemku 606 v k.ú Lutotín 

8. Projednání smlouvy s Ol. krajem o poskytnutí dotace na zastávky autobusu nad 

Lutotínem 

9. Projednání přijetí dotace a uzavření smlouvy s Ol. krajem o poskytnutí dotace na 

vybavení JSDH Bílovice 

10. Projednání přijetí dotace a uzavření smlouvy s Ol. krajem o poskytnutí dotace na 

vybavení JSDH Lutotín 

11. Projednání přijetí dotace a uzavření smlouvy s Ol. krajem o poskytnutí dotace na 

provoz prodejny v Bílovicích 

12. Projednání financování oprav komunikací a chodníků v návaznosti na dotace MMR a 

Ol. kraje, a výstavby chodníků 

13. Seznámení s výsledky kontroly obce na úseku výkonu samostatné působnosti 

odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 

14. Projednání smluv o odvádění odpadních vod od podnikatelských subjektů v obci 

15. Projednání stížnosti občana na činnost starosty a zastupitelstva obce  

16. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro EG.D a.s. „Bílovice, DS NN, p.č. 

889“ 

17. Projednání smlouvy o smlouvě bud. o zřízení věcného břemene pro EG.D a.s. 

„Bílovice, DS NN Mokřiny“ 

18. Projednání realizace projektu „Revitalizace zeleně v obci“ 

19. Projednání rizik BOZP  

20. Seznámení se záměrem Mikroregionu Kostelecko na pořízení adaptační strategie na 

klimatickou změnu  

21. Projednání návrhu DOHODY SZIF – z PRV na podporu spolkové činnosti a způsobu 

financování projektů 

22. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene na opt. síť  
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23. Projednání žádosti o odprodej pozemku 69/11 v Bílovicích za MŠ 

24. Projednání smlouvy ke společnému nákupu energií pro r. 2022 

25. Seznámení s rozp. opatřeními č.4/2021 a 5/2021 a projednání rozp. opatření č. 
6/2021 

26. Diskuse  

27. Usnesení 

28. Závěr       

 

               

                            Ing. Miroslav Hochvald                                                               

             starosta obce Bílovice - Lutotín 


