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Účast: občané dle prezenční listiny 

Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Bc. Miroslav Říčař, Vladimír Stančík,  
                                    Eva Oščádalová Pavel Synek, RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. Josef Měchura, DiS 
                  Omluven: Petr Krupa, 
 
Program jednání:        

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 7/2020 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  
6. Projednání smlouvy o spolupráci s Kostelcem na Hané ve věci vybudování autobusových 

zastávek nad Lutotínem  
7. Projednání nájemní smlouvy na instalaci a provoz telekomunikačního zařízení v budově č.p. 39  
8. Projednání žádosti o neinvestiční příspěvek na provoz obchodu v Bílovicích   
9. Projednání žádosti o prominutí nájmu z obecních prostor  
10. Projednání plánu financování a obnovy kanalizace v Lutotíně  
11. Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce   
12. Informace o průběhu realizace akce „Kanalizace  Bílovice“  
13. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2021  
14. Diskuse  

15. Usnesení  
16. Závěr        

 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, přivítal 
přítomné zastupitele (na zasedání nejsou kromě zastupitelů přítomni žádní občané) a uvedl, že 
zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední 
desce od 25. ledna 2021, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm 
přítomno 8 členů zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se.  
Dále dodal, že zasedání se koná v době nouzového stavu a za zpřísněných hygienických 
opatření, přítomní zastupitelé tedy mají na ústech nasazeny roušky a mezi sebou udržují 
rozestupy minimálně 2 metry.  
 

K bodu 2) 
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další bod, který by zastupitelstvo 
obce mělo projednat: 
⮚ Projednání směrnice o stravenkovém paušálu 

⮚ Projednání žádosti Domova pro seniory Kostelec na Hané 

⮚ Projednání pořízení obecního znaku a obecní vlajky 

● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 19 bodů 

 

● O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●  Návrh programu byl přijat. 
 

K bodu 3) 
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného 

● Dále navrhl na ověřovatele zápisu paní Evu Oščádalovou a pana Pavla Synka 

● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
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● Návrh byl přijat. 
  
K bodu 4) 

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

● Usnesení č.3: dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/01653/ODSH/DSM s 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ:60609460 
byl uzavřen 

● Usnesení č.4: smlouva o úvěru na kanalizaci ve výši 7.000.000,-Kč se splatností 5 roků 
a úrokovou sazbou 0,84% ročně s Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na 
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, byla uzavřena 

● Usnesení č.9: smlouva o zřízení věcného břemene č.: 014330063055/001 pro umístění 
stavby “Lutotín, přípojka NN Minář” na pozemku parc.č. 598/1 v katastrálním území 
Lutotín se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice IČO 28085400, za částku 1.100,-Kč doposud nebyla uzavřena – čeká se na 
podpis E-Onu                                                                                               

● Usnesení č.10: smlouva o dílo na „Rozšíření vodovodního řadu v obci Bílovice pro 
lokality "Ke Mlýnu" a "Za Humny" se společností ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 
767 01, Kroměříž, IČ: 25515608 za cenu 570.565,89 Kč včetně DPH Usnesení č.7: 
smlouva o zřízení věcného břemene se společností Infos LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 
2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku 270,-Kč/metr uložené chráničky 
byla uzavřena 

● Usnesení č.11: darovací smlouva na poskytnutí finančního daru pro SŠ, ZŠ a MŠ 
Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve výši 16.000,-Kč byla uzavřena 

● Usnesení č.12: smlouva o zajištění služby pověřence pro ochranu osobních údajů se 
společností AMONES Plus, a.s. Aloise Rašína 336/3, Řepčín, 779 00 Olomouc, IČ: 
27144500 za částku 1.200,-Kč měsíčně byla uzavřena                                                                  

● Usnesení č.17: dodatek č.1 o prodloužení termínu realizace k dohodě o prodloužení 
vodovodního a kanalizačního řadu v obci Lutotín a následném převodu vlastnického 
práva s Vodovodem Pomoraví, svazek obcí a vlastníky pozemků v k.ú. Lutotín – 1) 
parc. č. č. 605/1,  

 2) parc.č.605/2  
, 3) parc.č. 605/3 

 doposud nebyl uzavřen                      
 

● 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: 
⮚ Proběhlo přezkoumání hospodaření Ol. krajem 

⮚ Proběhla inventarizace majetku 

⮚ Byly podány žádosti na Ol. kraj  a MMR  - oprava komunikací a chodníků v Bílovicích  a 
komunikací v Lutotíně 

⮚ Byly podány vyúčtování poskytnutých dotací na Ol. kraj,  - vyúčtování podpory prodejny 
a cyklostezky 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 
 

   K bodu 6)    
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci s Městem Kostelec 
na Hané. Jedná se o smlouvu, která upravuje podmínky při stavbě autobusových zastávek na 
silnici II./366 nad Lutotínem, kde je část komunikace, na které by se zálivy stavěly, ve 
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vlastnictví Kostelce. Uzavření této smlouvy je jednou z podmínek pro podání žádosti od dotaci 
na tuto stavbu. 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na umístění a realizaci stavby a 
finanční a majetkově-právní vypořádání akce „Vybudování zálivů u autobusových zastávek na 
komunikaci II/366 – Lutotín“ s Městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec 
na Hané 
 Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
 Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 

K bodu 7) 
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem nájemní smlouvy na prostor pro rozvaděč 
optické telekomunikační sítě v budově obecního úřadu v Bílovicích. Rozvaděč by měla v 
budově umístěna společnost, která tuto síť v Bílovicích momentálně zprovozňuje. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na provozování telekomunikačního 
zařízení se společností Infos LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 
49977831 za částku 3000,-Kč ročně bez DPH.                                                                                            
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
 Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     
 

K bodu 8) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí o příspěvek na provoz prodejny 
smíšeného zboží v Bílovicích. Na provoz prodejny přispěla obec i v předchozím roce, a to za 
50% přispění Olomouckého kraje. I v letošním roce podá obec žádost o toto spolufinancování. 
Starosta navrhl příspěvek schválit především z důvodu zásobování místních obyvatel 
základními potravinami a ostatním zbožím v současné zhoršené epidemické situaci za 
podmínky, že obec získá dotaci z dotačního titulu na Podporu venkovských prodejen . 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 
50.000,-Kč na provoz prodejny smíšeného zboží v Bílovicích s Monikou Dostálovou, Bílovice 
136, Bílovice-Lutotín, 798 41, Kostelec na Hané 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
 Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     
 

K bodu 9) 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné se žádostí paní Žanety Dostálové, která 
provozuje kadeřnictví na žudru, o odpuštění plateb za nájem nebytových prostor v současném 
nouzovém stavu, kdy nemůže provozovnu využívat. K žádosti se připojil i Spolek Klub přátel 
Lihoměrky. Starosta navrhl po dohodě se zastupiteli odpustit nájemné od 1.1.2021 po dobu tří 
měsíců i ostatním zájemcům, kteří platí nájemné v obecních prostorách a o prominutí plateb si 
podají žádost. 

 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění 3. měsíčních plateb nájemného v obecních prostorách 
z důvodu současného nouzového stavu 
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O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

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

Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s ”Plánem financování a obnovy kanalizace Obce 
Bílovice-Lutotín v období 2021-2030”, který slouží vlastníkovi kanalizace při plánování obnovy 
jeho vodohospodářského majetku. Dle propočtů by mělo být na obnovu kanalizace 
vynakládáno 157.000,-Kč ročně, což by v současnosti zvedlo cenu stočného pro občany přes 
100,-Kč za m3 odevzdané vody k vyčištění. Z hlediska sociální únosnosti se bude v tomto 
období tato částka ponižovat na 30.000,-Kč ročně. V příštím roce, kdy budou známy přesné 
náklady na provoz a čištění odpadních vod se tato částka upraví dle skutečnosti. 
 

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán financování a obnovy kanalizace v majetku obce Bílovice-
Lutotín v období 2021-2030“    
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 11) 

Starosta v tomto bodě informoval přítomné o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, 
které proběhlo 21.ledna 2021 
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo: 
⮚ Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 

prostředků,  
⮚ finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,  
⮚ náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,  
⮚ peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,  
⮚ hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,  
⮚ vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k 

rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,  
⮚ nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, 

s nímž hospodaří územní celek,  
⮚ zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,  
⮚ stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,  
⮚ ručení za závazky fyzických a právnických osob,  
⮚ zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,  
⮚ zřizování věcných břemen k majetku územního celku,  
⮚ účetnictví vedené územním celkem,  
⮚ ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.  
 

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o přezkoumání hospodaření obce v roce 2020 na 
vědomí 
 
Starosta dále seznámil přítomné zastupitele, že v rámci probíhajícího přezkumu obce 
jsme byly upozorněni na chybné označením položky financování, která nemá vliv na 
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schválený rozpočet a to v dokumentech Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a Schválený 
rozpočet obce na rok 2021 
Obec Bílovice-Lutotín zveřejnila návrh rozpočtu obce na rok 2021 na svým internetových 
stránkách a na své úřední desce od 2. 12. do 17. 12. 2020. Při sestavení návrhu rozpočtu obce 
na rok 2021 byla chybně označena položka rozpočtu se zapojením přijatého úvěru ve výši 
7 mil. Kč. Do návrhu rozpočtu obce byla chybně označena položkou 8124, přičemž správně 
měla být použita položka 8123. Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce 
dne 17. 12. 2020. Při schvalování došlo k úpravě návrhu rozpočtu, chybné označení položky 
8124, ale v dokumentu Schválený rozpočet obce na rok 2021 zůstalo. Rozpočet obce na rok 
2021 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 4. 1. 2021.  
Příjmy, výdaje ani financování rozpočtu obce na rok 2021 nebyly nesprávným označením 
položky ovlivněny. 
Rozpočet je základní nástroj finančního hospodaření obce. Rozpočet obce se zpracovává 
v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou.  

 
Zastupitelstvo obce vzalo chybně označenou položku v rozpočtu obce na rok 2021, 
která bude v rozpočtu opravena a do výkazu FIN 2-12 M v roce 2021 bude úvěr do 
rozpočtu přenesen se správně označenou položkou (8123) na vědomí 
 

K bodu 12)    
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se stavem výstavby kanalizace v Bílovicích a 
následném připojování jednotlivých domácností na tuto kanalizaci.  
Vlastní napojení potrubí z domácnosti si zajišťuje každá domácnost sama a tyto práce si také 
hradí. Před napojením kanalizačního potrubí na revizní šachtu kanalizace je nutné 
uzavřít „Smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací“ jejíž součástí 
jsou „Podmínky odvádění odpadních vod obce Bílovice – Lutotín“ a „Reklamační řád 
odvádění odpadních vod obce Bílovice - Lutotín“ (veškeré dokumenty jsou zveřejněny na 
webových stránkách obce http://bilovice-lutotin.cz/pripojeni-na-kanalizaci.html ). 
Aby bylo možné smlouvu uzavřít, je zapotřebí podat na obecní úřad vyplněnou „Přihlášku 
k odvádění odpadních vod do kanalizace“, a „Smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou 
kanalizací“. 
Přihláška se týká jednotlivých nemovitostí, bytových jednotek, rekreačních objektů, 
samostatných provozoven a firem. 
Pokud současně řeší občané i vodovodní přípojku, je třeba si montáž vodovodního potrubí do 
připraveného výkopu předem domluvit se zástupcem provozovatele veřejného vodovodu 
firmou INSTA CZ s panem Dračkou na telefonu 724 711 116. Firma INSTA CZ si tyto práce a 
materiál vyúčtuje, výkop si zajišťují občané sami. Při zhotovování výkopu je nutné dodržení 
podmínek uvedených ve stavebním povolení, především vytyčení stávajících sítí.   
Po uzavření smlouvy se mohou jednotlivé objekty napojovat na veřejnou kanalizaci. 
V přiložené smlouvě si občané vyplní jméno a adresu včetně kontaktních údajů a smlouvu 
podepíší. Podepsané oba výtisky smlouvy je možné vhodit do schránky na obecním úřadě a 
po podpisu starosty bude jeden výtisk smlouvy doručen domů. 
Za napojení bez řádně uzavřené smlouvy hrozí neoprávněným domácnostem sankce dle 
zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích. 
Starosta dále upozornil, že na veřejnou splaškovou kanalizaci nesmí být napojovány jakékoliv 
dešťové vody, a to ani v případě dvorních vpustí (budou probíhat namátkové kontroly při 
deštích) a domovní potrubí nesmí jít přes stávající žumpy. Do kanalizace smí odtékat jen 
odpadní voda z domácností, nikoliv obsah žumpy. Do odpadních vod se nesmí vhazovat nic co 
by mohlo způsobit ucpání čerpadel nebo měřícího zařízení, především vlhčené ubrousky, 
tampóny, hygienické potřeby, zbytky potravin či jiné předměty. Rovněž nesmí docházet 
k čerpání odpadní vody ze žump do kanalizace. 
Výše stočného je schválena ve výši 1650,- Kč/osoba/rok vč. DPH a pro letošní rok bude od 
občanů v Bílovicích vybírána ve výši 825,- Kč/osoba/rok, tedy jen za polovinu roku. 

http://bilovice-lutotin.cz/pripojeni-na-kanalizaci.html
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Dále starosta seznámil přítomné s cenovými nabídkami na opravu a rozšíření komunikace a 
chodníků po stavbě kanalizace v Bílovicích. Cenové nabídky jsou ve výši, která není 
v současném stavu rozpočtových příjmů realizovatelné, starosta tedy navrhl, aby se opravy 
chodníků, na které máme schválenou dotaci, která by pokryla pouze 20% rozpočtových 
nákladů, v současné době nerealizovali. Zastupitelé se shodli, že nejdříve se pokusíme opravit 
komunikace a v příštích letech se bude pokračovat s opravami a výstavbou chodníků. 
V letošním roce by se opravily jen chodníky v úseku od mostu přes Romži po mateřskou školu. 
Starosta tedy navrhl nečerpat již schválenou dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy v Obci 
Bílovice-Lutotín I. etapa“ 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce revokuje bod č.5 z usnesení č.6/2020 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 13) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.1./2021 

⮚ Na příjmové stránce se jedná o snížení příjmů o 0,-Kč. 
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 2.476,80Kč. 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy 2.476,80Kč 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1./2021 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo schváleno     

 
K bodu 14) 

V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s návrhem poskytnout zaměstnancům a 
uvolněným zastupitelům stravenkový paušál a k tomu zpracovanou směrnicí ke stravování. 
Jedná se o poskytnutí stravenkového paušálu ve výši 50,-Kč za odpracovaný den pro 
zaměstnance a zastupitele obce, kteří jsou k výkonu funkce trvale uvolněni. Poskytnutí tohoto 
stravenkového paušálu je možné od letošního roku. 

 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí stravenkového paušálu a Směrnici č.1/2021, kterou 
se stanovuje poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance obce Bílovice-Lutotín a 
podmínky nároku na stravenkový paušál. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 15) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné se žádostí Domova pro seniory Kostelec na Hané o 
finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro 2 obyvatele domova pro seniory. V současné době 
využívají služeb domova pro seniory 2 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 20.000,-Kč pro 2 klienty 
Domova pro seniory Kostelec na Hané, kteří pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy 
na tento finanční dar.     
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.                              
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● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 16) 

V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné se záměrem pořídit znak a vlajku naší obce. 
Zastupitelé měli možnost prohlédnout laicky zpracovaný návrh znaku obce, ve kterém byly 
použity historické pečetě našich vesnic. Pavel Ptáček oslovil dva heraldiky se žádostí o 
cenovou nabídku na pořízení znaku obce. Nejlevnější cenu za tuto službu nabídl Ing. Milan 
Daňek za 12.000,-Kč. Heraldik připraví čtyři návrhy znaku a vlajky, ze kterých se vybere 
konečný návrh, jehož podobu následně schválí zastupitelstvo obce. Tento návrh bude 
následně poslán podvýboru pro heraldiku a vexilologii při PČR v Praze. Tento podvýbor se 
skládá ze dvou částí – tvoří je tři poslanci Poslanecké sněmovny PČR a dále tzv. „expertní 
skupina“. V případě, že bude vše shledáno bez závad, bude závěrem podvýboru doporučení k 
udělení znaku a vlajky obci. Pokud z podvýboru odejde kladné doporučení, nezbývá již obci nic 
jiného, než počkat na dopis s pozváním ke slavnostnímu předání dekretu o udělení znaku a 
vlajky. Pavel Ptáček k tomu dále uvedl, že v současné době je jen 6% obcí v České republice, 
kteří nevlastní znak a vlajku obce. Zastupitelé se shodli na pořízení znaku a vlajky naší obce. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení obecního znaku, vlajky a uzavření smlouvy o dílo na 
vytvoření 4 návrhů znaku a 4 návrhů vlajky pro obec za účelem zpracování žádosti o udělení 
znaku a vlajky obci s Ing. Milanem Daňkem, Dlouhá 1029/18, 370 11 České Budějovice za 
částku 12.000,-Kč 
Dále pověřuje RNDr. Pavla Ptáčka Ph.D. spoluprací s heraldikem při pořízení návrhů na znak 
a vlajku obce 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 
K bodu 17) 

Diskuse 

            Starosta vyzval přítomné k diskusi  
⮚ Starosta seznámil přítomné s telefonickými i písemnými stížnostmi jemu i ostatním 

zastupitelům na volně pobíhající psy u cyklostezky z Lutotína do Kostelce na Hané. 
Jedná s velké psy, kteří ohrožovali kolemjdoucí i místní obyvatele. Starosta vyzval 
písemně majitelku psů k zajištění psů takovým způsobem, aby k jejich volnému pohybu 
na veřejném prostranství již nedocházelo. Majitelka psů následně zajistila plot, aby 
k útěkům nedocházelo. Ke stížnostem uvedla, že někteří kolemjdoucí psy úmyslně 
provokují. Zastupitelstvo obce vzalo řešení stížností občanů na volně pobíhající 
psy u cyklostezky z Lutotína da Kostelce na Hané na vědomí 

⮚ Starosta seznámil přítomné se změnou legislativy ohledně nakládání s odpady. 
Zastupitelstvo obce vzalo informaci starosty obce o změně legislativy ohledně 
nakládání s odpady a projednání návrhu nové obecně závazná vyhlášky o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce, na některém následujícím zasedání zastupitelstva obce v tomto roce na 
vědomí 

⮚ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 
 
K bodu 18) 

Usnesení: 

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
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1. Program zasedání 
 Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Evu Oščádalovou   
a Pavla Synka 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Uzavření smlouvy o spolupráci na umístění a realizaci stavby a finanční a majetkově-právní 
vypořádání akce „Vybudování zálivů u autobusových zastávek na komunikaci II/366 – Lutotín“ s 
Městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Uzavření nájemní smlouvy na provozování telekomunikačního zařízení se společností Infos 
LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za částku 3000,-Kč 
ročně                                                                                                                                                 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 50.000,-Kč na provoz prodejny 
smíšeného zboží v Bílovicích s Monikou Dostálovou, Bílovice 136, Bílovice-Lutotín, 798 41, 
Kostelec na Hané 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Odpuštění 3. měsíčních plateb nájemného v obecních prostorech z důvodu současného 
nouzového stavu  
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Plán financování a obnovy kanalizace v majetku obce Bílovice-Lutotín v období 2021-2030     
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2021 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Směrnici č.1/2021, kterou se stanovuje poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance 
obce Bílovice-Lutotín a podmínky nároku na stravenkový paušál 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč pro 2 klienty Domova pro seniory Kostelec na 
Hané, kteří pochází z naší obce a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.                                                 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Pořízení obecního znaku, vlajky a uzavření smlouvy o dílo na vytvoření 4 návrhů znaku a 4 
návrhů vlajky pro obec za účelem zpracování žádosti o udělení znaku a vlajky obci s Ing. 
Milanem Daňkem, Dlouhá 1029/18, 370 11 České Budějovice za částku 12.000,-Kč 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
1. Plnění usnesení č.7/2020 
2. Zprávu o činnosti 
3. Informaci o přezkoumání hospodaření obce v roce 2020 
4. Chybně označenou položku v rozpočtu obce na rok 2021, která bude v rozpočtu opravena a do 

výkazu FIN 2-12 M v roce 2021 bude úvěr do rozpočtu přenesen se správně označenou položkou 
(8123) 

5. Řešení stížností občanů na volně pobíhající psy u cyklostezky z Lutotína da Kostelce na Hané  
6. Informaci starosty obce o změně legislativy ohledně nakládání s odpady a projednání návrhu 

nové obecně závazná vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce, na některém následujícím zasedání zastupitelstva obce v tomto roce 
 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.10, č.11 tohoto 

usnesení 
2. RNDr. Pavla Ptáčka Ph.D. spoluprací s heraldikem při pořízení návrhů na znak a vlajku obce 
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IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín revokuje: 
1. Usnesení bod č.5 z usnesení č.6/2020 

 
K bodu 19) 

        Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 19:35 hodin. 

 

 

Zapsal: Martin Smutný 

 
 
Ověřili: Pavel Synek. …………………………… 

 

            Eva Oščádalová ……………………… 

 

 

Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 

místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

  


