
Datum vyvěšení :  15. 3. 2017                                        Datum sejmutí:    …………………………………. 

STAROSTA OBCE BÍLOVICE – LUTOTÍN  

svolává 

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

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2/2017, 

které se bude konat ve čtvrtek 23. 3. 2017 v 18:00 hod. 

v zasedací místnosti na ŽUDRU č.p. 35 v Bílovicích 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.1/2017 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce 

6. Projednání Smlouvy o budoucí darovací smlouvě s OK na komunikaci v Lutotíně  

7. Projednání Smlouvy o poskytování a využívání územně analytických podkladů 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov 

8. Projednání smluv na poskytování služeb poskytovaných v rámci projektu „Efektivní 

veř. správa malých obcí mikroregionu Kostelecko“  

9. Projednání darovací smlouvy pro ZŠ Jistota 

10. Projednání „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy „ 

s městem Kostelec na Hané“ kterou se stanoví část společného školského obvodu 

základní školy a projednání OZV, kterou se stanoví část školského obvodu ZŠ 

11. Projednání hospodářského výsledku MŠ Bílovice a projednání převedení zůstatku do 

fondu rezerv 

12. Projednání „Návrhu rozpočtu obce na rok 2017“ 

13. Projednání „ Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2021“ obce a MŠ 

14. Posouzení nabídek na zpracování „Projektové dokumentace kanalizace Bílovice“ a 

projednání návrhu smlouvy 

15. Projednání nabídek na výsadbu na lesním pozemku 1280 

16. Projednání převodu části pozemků ke komunikaci na parcele 1039 

17. Projednání žádosti na odkup pozemku p.č. 258/5 

18. Projednání žádosti na odkup pozemku p.č. 134/2 

19. Projednání žádosti na odkup pozemku p.č. 1267 

20. Projednání záměru odkoupit nemovitost č.p. 24 v Lutotíně vč. parc. č. 118 

21. Projednání sml. o partnerství se spolkem KaRaBíLeK 

22. Projednání rozšíření poj. obce o pojištění prac. veřejné služby a inf. o veř. službě 

23. Projednání sml. na zřízení věcného břemene – Přípojka NN k parc.č. 151+152 Lutotín 

24. Projednání sml. na zříz. věc. břemene – přípojka NN k parc. 143/3 v Lutotíně   
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25. Projednání sml. o sml. bud na zříz. věc. břemene – přípojky NN k zahradám u farmy v 

Lutotíně 

26. Informace o výluce vlaků v období od 15.5.2017 do 3.6.2017 a rekonstrukci přejezdu 

27. Informace o termínu akce ukliďme Česko dne 8. dubna 2017 

28.   

29. Diskuse 

30. Usnesení 

31. Závěr 

                                    

                            Ing. Miroslav Hochvald                                                               

             starosta obce Bílovice - Lutotín 


