
Usneseníé.7 /20í-5
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice_Lutotín konaného

dne 15. října 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79

l.Zastupitelstvo obce Bílovice_Lutotín schvaluje:

1. Program zasedání
Pro 6/ proti 0/ zdrŽel se 0

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jana Tomana ml.
a Bc. Miroslava Říčaře
Pro 6/ proti 0l zdržel se 0

3. Přijetí dotace od Státního fondu Životního prostředí na akci ,,Zahrada v přírodním stylu při MŠ
Bílovice"
Pro 6l proti 0l zdrŽel se 0

4. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluŽebnosti s 1 .Česká telekomunikační infrastruktura
a.s' olšanská2681t6, Praha 3,Žižkov,130 o0 lČ: 04084063, DlČ: Czo4o}4o63. Předmětem smlouvy
je umístění rozvaděče veřejné komunikační sítě na parcele č. 87 v KÚ Bílovice
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0

5. Koupi budovy č.p' 12 v Lutotíně na pozemku p. č' 1 21 vÓ. pozemku p. č'' 121, zapsáno u Katastrálního
Úřadu pro olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, Bílovice-Lutotín, k.ú. Lutotín na listu
vlastnictví č. 23 od vlastníků nemovitosti paní Milady Kalvodové a paní Miroslavy Machálkové za
nabízenou cenu 1 90.000,-Kč
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0

6. Znění smlouvy o Wpůjčce a darování kompostérů a nádob na bioodpad mezi obcí Bílovice-Lutotín a
jednotliWmi občany
Pro 6/ proti 0/ zdrŽel se 0

7. Na základě záměru zveřejněného dne 21.8.2015 uzavřenípachtovní smlouvy na část pozemku
parcelníčíslo 205, KÚ Bílovice s panem Eduardem Skácelem, Bílovice 120. Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok
Pro 6/ proti 0/ zdrŽel se 0

8. Zveřejnění záměru na směnu části pozemku p.č' 26Ot1 v KÚ Bílovice za pozemek p.č. 308/19 v KÚ
Bílovice s panem PaedDr. Bedřichem Pazderou. Směna bude prováděna z důvodu veřejného zájmu
Pro 5/ proti 0/ zdrŽel se 0

9. Zveřejněnízáměru na prodej části pozemku p.č' 69/1 v KÚ Bílovice na základě Žádosti manŽelů
Halouzkouých
Pro 6/ proti 0/ zdrŽel se 0

1 0. Rozpoitové opatřeni vl'1201 5
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0

11. Uzavřenísmlouvy ozřízení věcného břemene č.: PV-014330025517/001 pro umístění stavby

,,Bílovice, přípojka NN, Svoboda" na pozemku parc'Ó.259l1 v katastrálním Území Bílovice se
ipolečnostiE.oN Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151t6,37o 49 České Budějovice lČo 2808540O,za
částku 600,-Kč
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0

12.Uzavřenísmlouvy ozřízenivěcného břemene č.: PVO14330033642/001 pro umístěnístavby

,,Bílovice, přípoika NN, Marciánová" na pozemku parc.č.259/1 v katastrálním Území Bílovice se
ipolečnostÍ E.oN Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 215116,37o 49 České Budějovice lČo 28085400,

za částku 1.000'-Kč'
Pro 6/ proti 0/ zdžel se 0

13. Uzavřenísmlouvy o dílo na zpracování studie projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce a

změna účelu bývalého statku na domov pro seniory'' se společností ASA AXPERT a.s.

Lešetínská 626124, ostrava 719 oO lČo 27791891 za cenu 96.558,-Kč včetně DPH
Pro 6/ proti 0/ zdrŽel se 0

.l4. objednání vypracování pasportu veřejného osvětlení, energetického auditu veřejného osvětlení a
prrljektu na rekonstrukci osvětleníza částku do 60.000,-Kč
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0
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15. Výši místního poplatku pro rok 2016za provoz systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 3o0'-Kč za osobu s trvai1im pobyiem na území
obce, nebo 300,-Kč za neobydlený objekt'
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0

16. Výši místního poplatku za psa pro rok 2016 ve \^ýši so,-Kč a 50,-Kč zakaždéhodalšího psa
Pro 6/ proti 0/ zdrŽel se 0

ll. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:

Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku l. bod č'4, č.7' č.11, c.12,č.13,
Starostu obce vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc' č. 69/1 v KÚ Bílovice
Starostu obce vyhlášením záměru na směnu části pozemku parc. č. 26Ot1v KÚ Bílovice

lll. Zastupitelstvo obce Bílovice_Lutotín bere na vědomí:

1. Plnění usnesení c'6l2o15.
2. Zprávu o činnosti.
3. Způsob svozu velkoobjemového odpadu
4. Žádost o prodej pozemku parcelníčíslo 1267 v KÚ Bílovice (pozemek pod objektem vodárny na,,Bílé

hoře")
5. Rozpočtové opatření lll'12015,lv.12015,v.t2O15, které provedl starosta obce v rámci svojí pravomoci
6. Souhlasné stanovisko obce na Žádosti stavebníků:

o Veronika Lapšanská - připojení na inženýrské sítěo Martin Toman, Hana Vitásková - souhlas s umístěním stavbyo ManŽelé Hochvaldovi- stavba oplocení pozemku
7- Výsledek kontroly, kterou provedli pracovníciÚřadu práce v naší obci, která je příjemcem veřejné

finančnípodpory pro pracovníky na VPP a SÚM
8. Průběh zpracováníplánu rozvoje obce
9. Přípravu nazpracování projektové dokumentace pro cyklostezku ''ROMŽE,,
10' lnformacio nabídce na přistoupení do spolku "odpady olomouckého kraje,,
í 1. Čerpání rozpočtu k 3o.9'2o15
12. lnformaci-o přípravě projektové dokumentace na opravu kaple sv. Anny v Lutotíně
13. Žádost MŠ Bílovice na přemístění šatny a lehárny
'l4.Podání Žádosti obce na Úřad práce o prodlouŽenípracovních smluv s pracovníky na VPP do

29.2.2016
15. Způsob prodeje palivového dřeva vytěŽeného přirealizacistaveb "Společnýchzařízení v krajině',

1.
2.
3.

L
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Vyvěšeno dne: 20.1 0.2015
Sňato dne:
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