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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 Vladimíra Stančíka 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0         

3. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování změny č. 2 územního plánu Bílovice-Lutotín s Ing. Arch. 
Petrem Malým, Nová č.p.14, Křelov-Břuchotín, 78336, IČ: 11569735 za částku 12.100,-Kč včetně 
DPH.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Uzavření příkazních smluv na akci „Oprava hasičské zbrojnice v Bílovicích“ za částku 16.000,-Kč a na 
akci „Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích" za částku 19.000,-Kč s paní Michaelou Karáskovou, 
Šebetov č.p. 108, 67935, IČ: 88265510. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Výsledek výběrového řízení na akci „Obnova krajinných struktur v obci Bílovice-Lutotín II“ a 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, s Bc. Tomášem Pečinkou, Dolany č.p.54, 783 16, IČ: 72089164. 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících prací týkajících se 
projektu „Obnova krajinných struktur v obci Bílovice-Lutotín II“ a to v souladu s projektovou 
dokumentací za cenu 808.699,-Kč včetně DPH.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Výsledek výběrového řízení na akci „Oprava hasičské zbrojnice SDH Bílovice“ a uzavření smlouvy 
o dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, s Jiřím Boháčem, Ptení č.p. 168, 798 43. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k 
provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu „Oprava hasičské 
zbrojnice SDH Bílovice“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 1.158.737,-Kč včetně 
DPH.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Výsledek výběrového řízení na akci „Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích“. a uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, se společností. PB SCOM, s.r.o, Radniční č.p. 28, 753 01, Hranice. Předmětem smlouvy je 
závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se projektu 
„Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích“ a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 
2.172.095,09,-Kč včetně DPH.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na akci „Demolice objektu č.p. 
25 v Bílovicích“ s Ing. Antonínem Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1, Prostějov, IČ: 48464775 za částku 
2.400,-Kč 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0    

9. V uzavření smluv na manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu 
„Oprava objektu obecního úřadu v Bílovicích č.p. 39 - opatření pro snížení energetické náročnosti 
objektu" a částku 24.200,- Kč včetně DPH, smlouvy o dílo na organizaci zadávacího řízení za částku 

35.090,-Kč včetně DPH a příkazní smlouvy na administraci a správu projektu za částku 71.390,-Kč 
včetně DPH se společností TENDRA spol. s r.o. Ořechová 3336, 276 01, Mělník, IČ: 01820265 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
10. Zveřejnění záměrů na prodej pozemků ve vlastnictví obce, které občané a společnosti dlouhodobě 

využívají  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

11. Poskytnutí finanční zápůjčky ve výši 15.000,-Kč spolku KaRaBíLek, z.s. se splatností do 30.8.2019. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Rozpočtové opatření č.IV/2018 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

13. Zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k pozemku parc. č. 246/2 v K.Ú. Bílovice  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
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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.9, č.11, 
2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.10, č.13 

 
 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č.3/2018. 
2. Zprávu o činnosti. 
3. Návrh projektové dokumentace na chodníky v Bílovicích  
4. Návrh pořídit projektovou dokumentaci na uložení chrániček pro optické kabely na vysokorychlostní 

internet v Bílovicích 
 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
Ověřili: Jaroslav Babiánek …………………………………... 
 

 
            Vladimír Stančík …………………………………… 
 

 

 

……………………………………………                                        ………...………………………… 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 
Vyvěšeno dne: 27.8.2018 
 
Sňato dne: ……………………………… 

 


