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I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
            Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka 
           a pana Petra Krupu 
           Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0         

3. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460, zastoupený Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací IČ: 70960399 DIČ: CZ70960399 se sídlem: 
Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, 

      Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  
4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:1030023626/001 se 

společností E.ON Distribuce a.s.  F.A. Gerstnera 2151/6 370 49, České Budějovice, IČ: 28085400 
za částku 2.800,-Kč  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:1030027165/001 se 
společností E.ON Distribuce a.s.  F.A. Gerstnera 2151/6 370 49, České Budějovice, IČ: 28085400 
za částku 5.600,-Kč  

            Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0   
6. Podání žádosti o dotaci na MŠMT v rámci podpory sportu na projekt rekonstrukce hřiště 

v Bílovicích a uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce 
hřiště v Bílovicích, pozemek p. č. 1164“ s Ing. Davidem Plíštilem, Za stadionem 3842, Mělník 
276 01, IČ:66992354, DIČ:7611200432 za částku 47.190,-Kč  
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 1 (zdržel se Martin Smutný) P 

7. Uzavření smlouvy o partnerství s obcemi Lešany, Hluchov, Pěnčín, Stařechovice a Zdětín za 
účelem realizace projektu „Zlepšení výkonu státní správy a samosprávy malých obcí 
mikroregionu Kostelecko“  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Vyúčtování nákladů na opravu prodejny č.p. 132 v Bílovicích, předložené nájemkyní paní Monikou 
Dostálovou ve výši 84.000,-Kč a pověřuje starostu obce uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, 
který přesně vymezí období 84 měsíců, po kterou se bude výše nákladů na opravu započítávat 
oproti nájemnému. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Schvaluje  „Rozpočtové opatření č.VI/2016 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
10. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci z programu MMR – Podpora obnovy 

venkova - demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, na projekt „Demolice budovy č.p. 
12 v Lutotíně“ s paní Milanou Štěpánkovou, Světlá 54, Velké Opatovice 679 63, IČ:40408809 a 
podání žádosti o dotaci z POV na tuto demolici. Zastupitelstvo obce dále schvaluje projekt 
následného využití revitalizovaného území. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0    

11. Přijetí finančního daru ve výši 100.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy s SDH Bílovice (Přijetí 
daru je podmíněno schválením daru Výroční valnou hromadou SDH Bílovice) 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ 
č.2.A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
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a podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu č.2.B - Podpora obnovy a údržby 
venkovské zástavby a občanské vybavenosti. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

13. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene při realizaci 
vodohospodářského díla „Kanalizace Lutotín“ a smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací 
stavby s Městem Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 139, 798 41, Kostelec na Hané 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
 

 

 

II. 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.10, č.13 

 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č. 5/2016. 
2. Zprávu o činnosti. 
3. Uložení chráničky DN100 do společného výkopu se společností E-On při rozšíření distribuční 

soustavy v Lutotíně 
4. Rozpočtové opatření č. V/2016 
5. Objednání projektové dokumentace na demolici objektu č.p.12 v Lutotíně 
6. Žádost Ing. Petra Lipčíka a navrhuje zařazení navrhované změny funkčního využití parcely č.1086 

v KÚ Bílovice do změny č. 2 Územního plánu Bílovice-Lutotín v roce 2017-2018 
7. Objednání projektové dokumentace na rekonstrukci prostor budovy č.p. 39 v Bílovicích 
8. Poskytnutí informací žadateli dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

požadované informace jsou vyvěšeny na internetových stránkách obce 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 

 
Ověřili:   Jaroslav Babiánek……………………………………… 
 
               Petr Krupa…………………………………… 
 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 

 
 
Vyvěšeno dne:   25.11.2016 
 
Sňato dne: ……………………………… 
 


