
Datum vyvěšení :  8. 6. 2015                                         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. 3/2016, 

které se bude konat ve čtvrtek 16. 6. 2016 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.2/2016 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce 

6. Projednání přijetí dotace na akci „Veřejná hřiště Bílovice-Lutotín“ 

7. Projednání a schválení smlouvy na zpracování výběrových řízení dle CN 

8. Projednání výsledku VŘ  a projednání smlouvy o dílo na akci „Veřejná hřiště Bílovice-

Lutotín“ 

9. Projednání přijetí dotace na akci „Oprava místních komunikací Bílovice-Lutotín“ 

10. Projednání výsledku VŘ  a projednání smlouvy o dílo na akci ,,Oprava místních 

komunikací Bílovice-Lutotín. 

11. Projednání přijetí dotace na akci „Obnovu kamenného kříže u kaple sv. Anny 

v Lutotíně“ 

12. Projednání a schválení smlouvy na „Obnovu kamenného kříže u kaple sv. Anny 

v Lutotíně“ 

13. Projednání přijetí dotace na akci a projednání a schválení „Smlouvy o poskytnutí 

dotace“ s Ol. krajem na opravu kaple sv. Anny v Lutotíně 

14. Projednání přijetí dotace na akci a projednání a schválení „Smlouvy o poskytnutí 

dotace“ s Ol. krajem na rekonstrukci drátového rozhlasu a uzavření SoD se 

zhotovitelem 

15. Projednání a schválení „Smlouvy o zřízení služebnosti“  s f. CETIN a.s. (rozvaděč u MŠ) 

16. Projednání a schválení „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ na 

umístění přípojky NN , parc.č.374 

17. Projednání a schválení výsledku hodnotící komise na výběr zhotovitele PD na 

kanalizaci v Lutotíně a projednání návrhu smlouvy o dílo na zpracování PD na 

kanalizaci v Lutotíně 

18. Projednání přijetí dotace z programu EFEKT na akci „Rekonstrukce VO“  
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19. Projednání a schválení „Smlouvy o partnerství“ mezi obcí a z.s. Karabílek a projednání 

žádosti spolku KaRaBíLeK o finanční dar na zpracování žádosti na projekt mikrojeslí. 

20. Projednání přijetí dotace na „Knihovní program Clavius“ 

21. Projednání přijetí dotace na „Místa pasívního odpočinku“ 

22. Informace o přípravě „Rekonstrukce zastávky ČD“ v Lutotíně 

23. Informace o průběhu zpřesňování hranic v Bílovicích 

24. Projednání Rozpočtového opatření č. 2 a seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1 

25. Projednání  smlouvy na výkon stavebního dozoru 

26. Seznámení s výroční zprávou vodovodu Pomoraví 

27. Informace o přípravě projektu „Územního systému ekologické stability“ 

28. Projednání přijetí dotace na akci „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Bílovice“ 

29. Diskuse 

30. Usnesení 

31. Závěr 

                                    

                            Ing. Miroslav Hochvald                                                               

             starosta obce Bílovice - Lutotín 


