
Usnesení č.3/2015 
ze  zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného  

dne 20.dubna 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lutotíně č.p. 79
 

  

I.  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 0/ zdržel se 0 
3. Podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 
stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,  

            § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších  
            předpisů, Územní plán Bílovice-Lutotín formou opatření obecné povahy v rozsahu: 

Územní plán Bílovice-Lutotín: výrok – textová část je nedílnou součástí tohoto  
      opatření obecné povahy jako příloha č. 1 

 Územní plán Bílovice-Lutotín: výrok – grafická část je nedílnou součástí tohoto  
opatření obecné povahy jako příloha č. 2  
Odůvodnění Územního plánu Bílovice-Lutotín - textová část je nedílnou součástí opatření 
obecné povahy jako příloha č. 3 
Odůvodnění Územního plánu Bílovice-Lutotín - grafická část je nedílnou součástí  
tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4 

Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 
4.  Uzavření veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků mezi obcí Bílovice-Lutotín a 

Magistrátem města Prostějov. 

            Pro 6 proti 0/ zdržel se 0 
5.  Způsob účtovávání vody odebrané přes hydrantový nástavec s vodoměrem jednotlivým  

            odběratelům za cenu 35,50,-Kč. Od placení odebrané vody budou osvobozeny SDH při 
            pořádání soutěží a při výcviku. 

            Pro 5/ proti 1/ zdržel se 0  (proti Jan Toman ml.) 
6. Projednání uzavření nové pojistné smlouvy na příštím zasedání zastupitelstva obce.  

            Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 
7. Směrnici o hospodaření v obecních lesích  

Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 
8. Zpracování dokumentu „Plán rozvoje obce“ vlastními silami a jako garanta projektu  

RNDr. Pavla Ptáčka, PhD. 

           Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 
9. Peněžní dar pro každé nově narozené dítě, přihlášené k trvalému pobytu na území obce 

Bílovice-Lutotín, ve výši 1.000,-Kč a termín „Vítání občánků“dne 22.května 2015 
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0  

10. Peněžní dar ve výši 1.000,-Kč občanům s trvalým pobytem na území naší obce, kteří se rozhodli 
vstoupit do  manželského svazku. 

      Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 
11. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Bon finance s.r.o. na zpracování dokumentace k akci „Hřiště MŠ 

v přírodním stylu“. 

Pro 6/ 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.4, č.11 
2. Starostu obce vypracováním směrnice pro obdarovávání nově narozených občánků             

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení č.2/2015 
2. Projednání dražeb na území obce na příštím zasedání 
3. Informace o činnosti pracovníků na VPP a SÚM 
4. Stav podání žádosti na změnu v PRVKOK 
5. Zprávu o stavu VO a návrh jeho rekonstrukce  
6. Stav žádosti na KIDSOK ohledně průjezdů autobusů v naší obci. 
7. Informace  o akci „Ukliďme Česko“ 
8. Zprávu finančního výboru 
9. Zprávu kontrolního výboru 
10. Informace o stavu připravované kolaudace Obecního domu v Lutotíně 

 
 
 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
 
Ověřili:   Bc. Miroslav Říčař……………………………………… 
 
 
                    Jan Toman ml.…………………………………… 
 
 
 
 
 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                        starosta obce 
 
 

 
 
Vyvěšeno dne: 28.4.2015 
 
Sňato dne: ……………………………… 
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