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Účast: občané dle prezenční listiny 
  
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Jaroslav Babiánek,  
                                    Vladimír Stančík 
              Nepřítomni: Jan Toman st. Jan Toman ml. Jaroslav Navrátil, Bc. Miroslav Říčař 

                                     
Program jednání:       

1. Zahájení  

2. Schválení programu  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.8/2017  

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  

6. Projednání žádosti „Domova seniorů v Kostelci na Hané” o finanční dar na obyvatele 
Domova seniorů pocházející z naší obce  

7. Projednání výsledku VŘ na dodavatele projektu „Nakládání s odpady v obci Bílovice – 
Lutotín“  

8. Projednání návrhu na koupi parcely v KÚ Bílovice  

9. Projednání podaných nabídek na základě zveřejněného záměru na parcelu 246/1 v KÚ  
Bílovice     

10. Projednání žádosti ZŠ Jistota, o.p.s. na poskytnutí daru   

11. Projednání žádosti Klubu stolního tenisu Bílovice o poskytnutí daru na provoz klubu  

12. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro NN vedení f. E.ON Distribuce, a.s. - 
Lutotín  

13. Projednání žádosti o rozšíření veřejného osvětlení   

14. Projednání informace České asociace odpadového hospodářství k poslaneckému 
pozměňovacímu návrhu Zákona o odpadech.  

15. Informace k připravovaným projektům v obci  

16. Diskuse  

17. Usnesení  

18. Závěr                      
 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:10 hodin, 
přivítal přítomné občany (na zasedání je kromě zastupitelů přítomno cca 8 občanů) a uvedl, 
že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na 
úřední desce od 16. února 2018, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je 
na něm přítomno 5 členů, což je nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, zasedání 
tedy může právoplatně jednat a usnášet se. 

 
K bodu 2) 

Starosta přečetl program jednání a navrhl program rozšířit o další body, které by 
zastupitelstvo obce mělo projednat: 

➢ Projednání návrhu na vybudování zálivů na autobusové zastávce v Bílovicích 

➢ Projednání stížností na psa z č.p. 67 

➢ Informace o proběhnuvší inventarizaci majetku obce 

➢ Projednání požadavků MŠ Bílovice 

➢ Projednání žádosti na prodej parcely č. 63 v KÚ Bílovice 

➢ Projednání žádosti Svazu včelařů o finanční příspěvek 

 
● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 24 bodů 
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● O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●  Návrh programu byl přijat 
 

K bodu 3) 
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného 

            Dále navrhl na ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka a Petra Krupu 

 
● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat 

  
K bodu 4) 

● Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém 
zasedání zastupitelstva obce 

● Usnesení č.3: Smlouva o dílo se společností DOPOSINVEST s.r.o., Bohuslavice 
19, 798 56 Bohuslavice IČ: 25328905. Předmětem smlouvy je zakázka: „Stavební 
úpravy objektu Žudru v Bílovicích č.p.35“ - část statické zabezpečení klenby, a to 
v souladu s projektovou dokumentací za cenu 828.336,-Kč včetně DPH, byla 
uzavřena         

● Usnesení č.5: dodatek č.5 ke smlouvě o zajištění svozu a zneškodnění směsného 
komunálního odpadu se společností FCC Prostějov, s.r.o. Průmyslová 1b, 796 01 
Prostějov, IČ: 26224178 byl uzavřen    

● Usnesení č.6: kupní smlouva na koupi nemovitosti pozemku parc .č. 525 – 
zahrada, doposud nebyla uzavřena, čeká se na podpisy všech spoluvlastníků 

● Usnesení č. 7: smlouva o dílo č.017/2017 na zpracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby na akci „Kanalizace Bílovice“ se společností STAVING 
Engineering s.r.o,,Bylinková 365/14, Olomouc – Nemilany, 783 01, IČ: 25334107, 
DIČ: 25334107 za částku 217.800,-Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č. 8: Smlouva o dílo č.016/2017 na zpracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby na akci „Kanalizace Lutotín“ se společností STAVING 
Engineering s.r.o,,Bylinková 365/14, Olomouc – Nemilany, 783 01, IČ: 25334107, 
DIČ: 25334107 za částku 217.800,-Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.11: Smlouva o dílo č.57/2017 na přípravu projektu do výzvy MAS 
Region HANÁ, z.s. se společností BM asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, 
Olomouc, IČ: 26796350 za částku 43.560,-Kč včetně DPH. byla uzavřena                                                                                                  

● Usnesení č. 16: Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330044567/001 
pro umístění stavby „Bílovice, DS NN, Hemmerová na pozemcích parc.č. 169/1, 
171/1, 259/1, v katastrálním území Bílovice se společností E.ON Distribuce, a.s. 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 
2.800,-Kč byla uzavřena 

 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí 
 
  K bodu 5) 

Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od 
minulého zasedání zastupitelstva obce: 
➢ Během ledna a února jsme připravili podání žádostí o dotaci na kanalizaci na 

SFŽP, opravu komunikace v Bílovicích v úseku od mostu po kapličku na MMR, 
opravu chodníku v Bílovicích ve stejném úseku prostřednictvím MAS, žádost na 
komunitní centrum přes MAS, žádost na Min. kultury na opravu štítu na žudru, 
žádost na Ol. Kraj na výměnu oken ve dvoře Žudru a dvě žádosti na Ol. Kraj na 
dovybavení JSDH jak v Bílovicích tak v Lutotíně. Byla také podána žádost na 
MMR na demolici čp. 25 Pírkovo.  

➢ Proběhla inventarizace majetku obce k 31.12.2017 
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➢ Na obci vykonávají tři pracovníci veřejnou službu v rozsahu 30-ti hodin měsíčně a 
k 28.2.2018 končí na obci pracovnice na VPP. Obec uzavřela v únoru smlouvu na 
1 pracovníka na VPP s ÚP.   

➢ Probíhají práce na úpravě prostor po domě č.p. 24 v Lutotíně – dlažba 

➢ Počátkem ledna proběhla Tříkrálová sbírka, bylo vybráno 17 805,-Kč, z toho 
v Bílovicích 12 193,-Kč a v Lutotíně 5 612,-. Pro srovnání, vloni bylo vybráno 
15 980,-Kč a letos je to o 1825,- Kč více. 

➢ Byl vybrán zhotovitel PD na chodníky v Lutotíně – f. Staving Olomouc 

➢ V rámci výstavby přípojky NN k zahradám u farmy v Lutotíně bylo objednáno 
položení chráničky pro kabel VO do této lokality. 

➢ Obec obdržela vyúčtování za spotřebovanou elektřinu veřejným osvětlením za rok 
2017. Spotřeba elektrické energie před rekonstrukcí, činila 149,6 MWh/rok a 
spotřeba po rekonstrukci činí 22,2 MWh/rok.  To znamená celkovém množství 
úspory el. energie 127,9 MWh. Dle energetického auditu přiloženého k žádosti se 
předpokládala spotřeba energie 29,6 MWh/rok a nyní je skutečná spotřeba 21,7 
MWh/rok. Na zálohách jsme v roce 2017 zaplatili 104 020,-Kč a fakturace za rok 
2017 je 54 446,-Kč. Tedy nám bude vrácen přeplatek ve výši 49 574,-Kč. Oproti 
roku 2015 kdy bylo spotřebováno energie za 181 818,- to znamená úsporu 
127 372,-Kč. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 
   K bodu 6)    

V tomto bodě starosta seznámil přítomné se žádostí Domova pro seniory Kostelec na 
Hané o finanční dar ve výši 9.400,- Kč na jednoho obyvatele Domova pro seniory. 
V současné době jsou v domově ubytováni dva senioři z naší obce. Starosta navrhl 
poskytnutí daru, stejně jako v předchozích letech schválit. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

               Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 9.400,-Kč na obyvatele  
               Domova pro seniory Kostelec na Hané, který pochází z naší obce a uzavření darovací 
               smlouvy na tento finanční dar. 

Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

                             
K bodu 7) 

V tomto bodě informoval starosta přítomné o výběrovém řízení na akci „Nakládání 
s odpady obce Bílovice-Lutotín“. Jedná se o pořízení nádob na plast a papír do 
domácností a kontejnerů pro zefektivnění třídění odpadů v naší obci a udržení poplatku 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu na současné výši. 
V rámci tohoto projektu budou pořízeny tyto nádoby: 

➢ Popelnice modrá o objemu 120 l na papír - 80 ks  
➢ Popelnice modrá o objemu 240 l na papír - 70 ks  
➢ Popelnice žlutá o objemu 240 l na plast - 200 ks  
➢ Kontejner SV o objemu 1500 l na kompozitní obaly - 5 ks  
➢ Kontejnery o objemu min 3500 l na kovový odpad - 3 ks 

➢ Dodávka software a hardware pro evidenci svozu tříděného odpadu. 
 

Na pořízení této dodávky má naše obec schváleno spolufinancování z Operačního 
programu Životní prostředí ve výši 85%. 
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Na dodavatele bylo vyhlášeno výběrové řízení, v rámci kterého byli osloveni tři 
dodavatelé, nabídku předložil pouze jeden dodavatel, a to společnost  
SDO Technika s.r.o. za částku 771.720,-Kč bez DPH 
S touto společností by tedy měla být uzavřena kupní smlouva na dodávku. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Nakládání s odpady 
obce Bílovice-Lutotín“ a uzavření kupní smlouvy na dodávky veřejné zakázky, zadané 
postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností 
SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42, Šenov u Nového Jičína, IČ: 29446619. 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávky týkající se projektu 
„Nakládání s odpady obce Bílovice-Lutotín“, a to v souladu se zadávací dokumentací za 
cenu 933.781,-Kč včetně DPH. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh kupní smlouvy prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          
 

K bodu 8) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s nabídkou na odkup pozemku parc. č. 23/2 
v KÚ Bílovice. Jedná se o pozemek vedle zahrádkářské kolonie u hřiště v Bílovicích a 
není přístupný z veřejné komunikace. Majitelé nabízí obci k prodeji za 35 Kč,-/m2 , 
výměra pozemku je 5324 m2. Starosta navrhl pozemek do majetku obce zakoupit a 
vyzval přítomné k návrhům, přítomní zastupitelé se na koupi shodli. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p.č. 23/2 - zahrada, zapsán na LV č. 146 
pro k.ú. Bílovice, obec Bílovice – Lutotín, vedeného u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov a uzavření smlouvy o koupi této 
nemovitosti za cenu 186.340,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest tisíc tři sta čtyřicet 
korun českých) s vlastníky: Jana Mašková, Božkovská 2, Všešímy, 251 64 Kunice, Jakub 
Říha, Na Balkáně 2108/110, Žižkov, 130 00 Praha 3 a Mgr. Iva Říhová,  
Na Balkáně 2108/110, Žižkov, 130 00 Praha 3. Poplatky související s převodem 
nemovitosti bude hradit kupující. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy a podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          
 

K bodu 9) 
V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s nabídkou na odkup pozemku parc. č. 
246/1 v Bílovicích. Jedná se o polovinu „Pírkovy zahrady“. Na tento prodej byl dne 
8.2.2018 zveřejněn záměr prodat tuto nemovitost, vyvěšen na úřední desce obce 
Bílovice-Lutotín vč. její elektronické verze dne 8.2.2018, sňat dne 26.2.2018. Vyhlášení 
záměru na směnu části pozemku schválilo zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín na 
zasedání ZO číslo 6/2017 usnesením číslo 15. 
Starosta k tomu dodal, že se jedná o pozemek o výměře 1291m2 a zájemci, manželé 
Pavlína a Miroslav Jenáčkovi za tento pozemek nabízí 400.000,-Kč. Starosta navrhl 
prodej pozemku schválit a uzavřít na jeho prodej kupní smlouvu. 
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Náklady spojené s tímto prodejem (vypracování geometrického plánu, smlouvy a správní 
poplatky) ponesou manželé Jenáčkovi. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 246/1 v K-Ú. Bílovice a uzavření 
kupní smlouvy č. 2/2018 s manžely Pavlínou a Miroslavem Jenáčkovými, Moravská ulice 
č.p. 23, 796 01, Prostějov na prodej pozemku pozemku p.č. 246/1 – zahrada, zapsáno v 
k.ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV č. 1, vedeno u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, KP Prostějov za částku 400.000,-Kč (slovy čtyři sta tisíc korun) 
Kupující uhradí náklady na vypracování smlouvy a správní poplatky související 
s převodem pozemku. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          
 
K bodu 10) 

Starosta v tomto bodě informoval přítomné o žádosti SŠ, ZŠ, MŠ Jistota, o.p.s. o finanční 
dar ve výši 16.000,-Kč na částečnou úhradu nákladů na výuku dvou žáků z naší obce, 
kteří tuto školu navštěvují. Se žádostí obec obdržela i návrh darovací smlouvy na tento 
finanční dar.  
Přítomní zastupitelé měli možnost si darovací smlouvu prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. 
na částečnou úhradu nákladů ve výši 16.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento 
finanční dar.  
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          

 
K bodu 11) 

V tomto bodě informoval přítomné o žádosti Klubu stolního tenisu Bílovice o finanční dar 
na provoz ve výši 5.000,-Kč.  
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh darovací smlouvy prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro Klub stolního tenisu 
Bílovice ve výši 5.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.  
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno           

 
K bodu 12) 

V bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene na 
přípojku nízkého napětí k domu na parcele č.60, 173, 177,406/3 v KÚ. Lutotín. Na tuto 
smlouvu již byla v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
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č.: PV-014330047518/001 pro umístění stavby „Lutotín, úprava DS, OÚ“ na pozemcích 
parc.č. 169/1, 171/1, 259/1, v katastrálním území Lutotín se společností E.ON Distribuce, 
a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku  
5.000,-Kč. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          
 
K bodu 13) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí manželů Halouzkových o výměnu 
sloupu veřejného osvětlení, který je na jejich pozemku, za nový, nižší a umístění ještě 
jednoho sloupu na jejich pozemek, aby vzdálenosti mezi jednotlivými svítidly byly kratší. 
Především v době vegetačního období je světlo zastíněno a v uličce u jejich domu je 
velká tma. Starosta navrhuje zařadit tuto výměnu a doplnění sloupu do projektu 
rekonstrukce kabelového vedení v obci. Obec bude požadovat zřízení věcného břemene 
na umístění těchto sloupů. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit výměnu a doplnění sloupu VO na parcele č. 229/3 
a 243/2 v K.Ú. Bílovice do projektu rekonstrukce kabelového vedení v obci. Obec bude 
požadovat zřízení věcného břemene na umístění těchto sloupů. 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 14) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s žádostí České asociace odpadového 
hospodářství informovat o neveřejně připravované účelové změně zákona o odpadech, 
která má být nesystémově schválena, nikoli jako vládní návrh, ale jako poslanecký 
pozměňovací návrh zákona o odpadech.  
Všichni zastupitelé měli možnost si dopis od ČAOH prostudovat. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo Bílovice-Lutotín projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na 
odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o 
odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce 
Bílovice-Lutotín nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají 
dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. 
Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být 
provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení 
nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by 
neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. 
Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby 
efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku 
potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          
 

K bodu 15) 
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o probíhající přípravě stavby kanalizace. Byly 
podány dvě žádosti o dotaci, samostatně pro Bílovice a Lutotín. SFŽP má v současnosti 
pro vodohospodářské stavby k dispozici 4 MLD Kč a žádosti byly podány za 10MLD. 
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Rozhodnutí by mělo být známo do konce června. Při doplňování podkladů bylo zjištěno, 
že část rozvodné sítě vodovodu není vložena do svazku obcí Vodovod Pomoraví. Tato 
skutečnost by do budoucna mohla být zdrojem potíží při plánované stavbě kanalizace. 
Starosta navrhl tuto skutečnost projednat na příštím zasedání zastupitelstva obce. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo návrh starosty projednat vložení rozvodné vodovodní 
sítě v Bílovicích do svazku obcí Vodovod Pomoraví na vědomí 
 

K bodu 16) 
 V tomto bodě seznámil starosta přítomné se záměrem správy silnic Olomouckého kraje 
opravit komunikaci číslo III/37752 mezi Kostelcem na Hané a Lešany. SSOK v současné 
době zpracovává projektovou dokumentaci na tuto opravu a oslovila naši obec k vyjádření 
se k tomuto projektu. Starosta navrhl připojit se k projektu a vybudovat alespoň na jedné 
straně komunikace záliv pro autobusy. Dále navrhl požádat Povodí Moravy, s.p. o 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1064, K.Ú. Bílovice, na němž by se záliv také 
budoval 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování zálivu na autobusové zastávce v Bílovicích a 
podáním žádosti na Povodí Moravy, s.p. o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1064, 
K.Ú. Bílovice (Svodnice)    
Dále pověřuje starostu jednáním se SSOK ohledně projektu při opravě komunikace 
Kostelec na Hané-Lešany. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          
 

K bodu 17) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se stížnostmi občanů na psa z č.p. 67 v 
Bílovicích. Pes několikrát napadl občany a jiné psy. Tato jednání již řešila i Policie ČR a 
komise pro projednávání přestupků v Prostějově. Někteří občané navrhují schválení 
vyhlášky o pohybu psů na území obce. Touto vyhláškou by ale byli omezeni všichni 
občané pohybující se se psy po naší obci.  
Starosta pozval písemně majitele psa k projednání tohoto chování na obecní úřad, ten se 
však na toto jednání nedostavil. 

 
● Zastupitelstvo obce vzalo situaci okolo psa z č.p. 67 v Bílovicích na vědomí 

 
K bodu 18) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s inventarizací majetku obce za rok 2017. 
Inventarizace byla ukončena 25. ledna 2018. V pohledávkách je stále vedena odcizená 
hotovost z pokladničky ve výši 38.738,-Kč, při vyšetřování Policie ČR se pachatele 
nepodařilo vypátrat a případ byl odložen. Zastupitelstvo projedná odpis pohledávky na 
svém příštím zasedání. 
Zůstatky obecních účtů byly k 31.12.2018 3.573.392,-Kč 

 
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o inventarizaci za rok 2017 na vědomí 

 
K bodu 19) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s požadavky na opravy a doplnění vybavení, 
které vzneslo na zastupitelstvo obce vedení Mateřské školy Bílovice-Lutotín. Na 
zasedání zastupitelstva obce je přítomna i ředitelka MŠ Mgr. Michaela Bernatíková.  
Jedná se o: 

➢ Opravu el. rozvaděčů 
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➢ Opravu, nebo výměnu mikrovlnné trouby 

➢ Opravu tlakové nádoby v koupelně 

➢ Označení plynových trubek 

➢ Opravu a vymalování popraskaných stropů 

➢ Odstranění vlhkosti ze stěn ve třídě 

➢ Odstranění umělého kopce na zahradě 

➢ Výměnu písku v pískovišti 
➢ Zajištění vhodnějšího vozidla na dovoz obědů 

➢ Zakoupení nových lednic, nového osvětlení do kuchyně a výdejny a nových 
koberců do šatny 

 
Dále starosta informoval o zápisu dětí do MŠ Bílovice-Lutotín, který proběhne v pátek    
4. května 2018 od 10:00 do 16:00 v budově mateřské školy 

 
● Zastupitelstvo obce vzalo požadavky vedení MŠ Bílovice-Lutotín na vědomí 

  
K bodu 20) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí manželů Babiánkových o koupi 
parcely č. 63 v K.Ú. Bílovice. Jedná se o pozemek bývalé školní zahrady, kterou 
manželé Babiánkovi dlouhodobě obdělávají. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 63 o 
výměře 760m2, zahrada, K.Ú. Bílovice, Bílovice-Lutotín, zapsaného na LV č. 1, vedeného 
u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov. 
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto záměru. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 21) 
                Starosta informoval přítomné o žádosti Českéko svazu včelařů o příspěvek na léčivé  
                přípravky pro včely. Starosta k tomu uvedl, že obec přispívá na základě žádosti místním  
                včelařům a proto navrhl na žádost nereagovat. 

 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh starosty poskytovat finanční příspěvky na činnost 
pouze spolkům působícím v naší obci. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 22) 

Diskuse 
            Starosta vyzval přítomné k diskusi  

➢ Paní Kristýna Minářová se dotázala na trasování nových chodníků v Lutotíně. 
Starosta odpověděl, že momentálně se provádí geodetické zaměření a přesné 
trasování se bude řešit až později 

➢ Starosta uvedl, že dobrovolnická akce „UKLIĎME ČESKO“ proběhne 7. dubna 
2018 

➢ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 
 

K bodu 23) 

Usnesení: 
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I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
 Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka  
a Petra Krupu 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0         

3. Poskytnutí finančního daru ve výši 9.400,-Kč na obyvatele Domova pro seniory Kostelec 
na Hané, který pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.            
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Výsledek výběrového řízení na akci „Nakládání s odpady obce Bílovice-Lutotín“ a 
uzavření kupní smlouvy na dodávky veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se společností SDO Technika s.r.o., 
Jaselská 451, 742 42, Šenov u Nového Jičína, IČ: 29446619. Předmětem smlouvy je 
závazek zhotovitele k provedení dodávky týkající se projektu „Nakládání s odpady obce 
Bílovice-Lutotín“, a to v souladu se zadávací dokumentací za cenu 933.781,-Kč včetně 
DPH. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Koupi pozemku p.č. 23/2 - zahrada, zapsán na LV č. 146 pro k.ú. Bílovice, obec Bílovice – 
Lutotín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Prostějov a uzavření smlouvy o koupi této nemovitosti za cenu 186.340,- Kč (slovy: jedno 
sto osmdesát šest tisíc tři sta čtyřicet korun českých) s vlastníky: Jana Mašková, 
Božkovská 2, Všešímy, 251 64 Kunice, Jakub Říha, Na Balkáně 2108/110, Žižkov, 130 00 
Praha 3 a Mgr. Iva Říhová, Na Balkáně 2108/110, Žižkov, 130 00 Praha 3. Poplatky 
související s převodem nemovitosti bude hradit kupující. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Prodej pozemku parc. č. 246/1 v K-Ú. Bílovice a uzavření kupní smlouvy č. 2/2018 
s manžely Pavlínou a Miroslavem Jenáčkovými, Moravská ulice č.p. 23, 796 01, Prostějov 
na prodej pozemku pozemku p.č. 246/1 – zahrada, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice - 
Lutotín, LV č. 1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov za částku 
400.000,-Kč (slovy čtyři sta tisíc korun) Kupující uhradí náklady na vypracování smlouvy a 
správní poplatky související s převodem pozemku. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů 
ve výši 16.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Poskytnutí finančního daru pro klub stolního tenisu Bílovice ve výši 5.000,-Kč a uzavření 
darovací smlouvy na tento finanční dar  
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0    

9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330047518/001 pro umístění 
stavby „Lutotín, úprava DS, OÚ“ na pozemcích parc.č. 169/1, 171/1, 259/1, v 
katastrálním území Lutotín se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 5.000,-Kč 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Zařadit výměnu a doplnění sloupu VO na parcele č. 229/3 a 243/2 v K.Ú. Bílovice do 
projektu rekonstrukce kabelového vedení v obci. Obec bude požadovat zřízení věcného 
břemene na umístění těchto sloupů 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

11. Že zastupitelstvo Bílovice-Lutotín projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na 
odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech 
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín 
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady 
obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že 
nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu 
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zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a 
v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec 
evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí 
ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, 
které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.  
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Vybudování zálivu na autobusové zastávce v Bílovicích a podání žádosti na Povodí 
Moravy, s.p. o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1064, K.Ú. Bílovice (Svodnice) 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

13. Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 63 o výměře 760m2, zahrada, K.Ú. 
Bílovice, Bílovice-Lutotín, zapsaného na LV č. 1, vedeného u katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

14. Návrh starosty poskytovat finanční příspěvky na činnost pouze spolkům působícím v naší 
obci 
Pro 5/ 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.9,  
2. Starostu obce zveřejněním záměru uvedeného v článku I. bod č.13 
3. Starostu obce jednáním se SSOK ohledně rekonstrukce komunikace č. 37752 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č.8/2017. 
2. Zprávu o činnosti. 
3. Návrh starosty projednat vložení rozvodné vodovodní sítě v Bílovicích do svazku obcí 

Vodovod Pomoraví 
4. Situaci okolo psa pana z č.p. 67 v Bílovicích 
5. Informaci o inventarizaci za rok 2017 
6. Požadavky vedení MŠ Bílovice-Lutotín 

 
K bodu 24) 

        Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil 
zasedání zastupitelstva obce v 19:50 hodin. 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
Ověřili: Jaroslav Babiánek…………………………… 
 
            Petr Krupa ………………………………… 
 

 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 
Vyvěšeno dne: 8.3.2018 
Sňato dne: ……………………………… 


