
ZÁPIS Č. 3/2019
ze msedáni zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne ll. července 2019 od 18:00 hcAin v medaci místnosti Žudru v Búovicich č.p. 35

Účast: občané dle prezenční listiny

Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Vladimir Stančík,
Bc. Miroslav Řičař, Eva OŠČádalová, Pavel Synek,
Josef Měchura, DiS

Omluven: RNDr. Pavel Ptáček Ph.D.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schváleni programu
3. Určeni zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plněni usneseni ze zasedání ZO č. 2/2019
5. Informace o Činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednáni dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Kanalizaci - Lutotín
7. Projednáni .Dohody o provedeni záchranného archeologického výzkumu" na stavbě kanalizace v

Lutotíně
8. Projednáni smlouvy o spolupráci při nákupu energii
9. Projednáni přijeti dotace z Ol kraje na ,Opravu střechy obecního úřadu v Bi1ovicich° a

projednáni .Smlouvy o poskytnutí dotace"
10. Projednáni přijeti dotace z OL kraje na wvýměnu oken a dveří na budově žudru " a projednáni

.Smlouvy o poskytnuti dotace" na obnovu kulturní památky
11. Projednáni přijeti dotace z OL kraje na ,,Pořízeni vybaveni pro JSDH v Lutotíně" a projednání

.Smlouvy o poskytnuti dotace"
12. Projednáni výsledku VR na ,Z|epšeni nakládáni s odpady v obci Bilovice-Lutotin"
13. Projednáni vstupu obce do spolku ,,Odpady Olomouckého kraje"
14. Projednáni uzavřeni smlouvy na rěalizačni projekt na ,,Územní studii sidelní zeleně obce Bílovice

- Lutotín a seznámeni s USSZ
15. Projednání příkazní smlouvy na podáni žádosti na MMR - Brownfield
16. Projednání smlouvy s OL krajem - Péče o PP ria Hůrkách
17. Projednáni nabídek na odkup pozemků dk zveřejněných záměrů
18. Projednáni výsledku VR na ,Oprava střechy budovy OÚ Bílovice č,p. 39"
19. Projednáni návrhů smluv na výkon tdi
20. Informace k projektu ,,Předcházeni vzniku biologických a textilních odpadů v

Mikroregionu,Kostelecko"
21. Projednáni žádosti o příspěvek do sbírky na nové zvony pro kostel v Kostelci n/H
22. Seznámeni s rozp. opatřen Im Č.2/2019 a projednáni rozp. opatřeni č, 3/2019
23. Informace K8 stavbě wBi|cjvice, kabel NN" přesunu vedeni NN do země
24. Informace o zpracování studie na autobusové zastávky nad Lutotínem
25. Informace o připravě jízdních řádů na r, 2019/2020, Informace k problematice GDPR
26. Diskuse
27. Usneseni
28. Závěr

K bodu l)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, přivítal
přítomné občany (na zasedání je kromě zastupitelů přítomno 5 občanů) a uvedl, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od 3.
července 2019, tedy vÍce než 7 dni před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomno 8
členů, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se,

K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a vyzval přítomné k dalšímu dop|něni programu
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ZÁPIS Č. 3/2019
ze íasedáni zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne Il. Července 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích Č.p. 35

· Nikdo z další se k doplněni programu něpřihlásiL zasedání by tedy mělo mít na projednáni
celkem 28 bodů

· O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh programu byl přijat-

K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného

· Dále navrhl na ověřovatele zápisu pana Vladimíra Stančíka a Pavla Synka
· O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat

K bodu 4)
0 Starosta obce informoval přítomné o

plněni usneseni přijatých na minulém zasedání zastupitelstva obce,
· · Usneseni Č.5: veřejnoprávní

smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednáváni přestupků
se Statutárním městem prostějov, IČO: 00 28 86 59, náměstí T, G. Masaryka 130/14,
'796 01 prostějov byla uzavřena

0 0 Usneseni Č.7: nájemní smlouva o
smlouvě budoucí o zřízeni služebnosti pro umístěni stavby ,, Bílovice, obnova VO a
optické vedeni" na pozemku parc.č. 1064, v katastrálním území Bihvice se
společnosti Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013, za
Částku 5,000,-KČ byla uzavřena

· · Usneseni Č.8: dodatek Č.1 ke
$mlouvě o dílo na aktualizaci terminů stavby se sdružením dodavatelů ,,Společnost
'VHS-ČAK Bílovice Lutotín", VÁHOSTAV - SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava,
pSlovenská republika, IČO: 31356648, ČAK CZ s,r,o., Havličkova 2788/135, 767 01
Kroměříž, lČ: 25515608, byl uzavřen

· · Usn0seni Č,10: kupní smlouva na
dodávky se společnosti SDO Technika, s.r,o., Šenov u Nového jičína, Jaselská 451
'742 42, IČ: 29446619 za cenu 511,830,-KČ včetně DPH byla uzavřena

0 0 Usneseni Č,1 l: Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Č.:1030049017/001 pro umístěni stavby
"Bílovice, DS NN, Herníková" na pozemcích parc.č. 1087, 1230 v katastrálním území
Bílovice se spoiečnosti E,ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice ICO 28085400, za Částku 1.100,-KČ byla uzavřena

0 0 Usneseni Č.12: Smlouva o zřízeni
věcného břemene č.: PV-014330049066/001 pro umistěni stavby ,,Bílovice, úprava
OS, Režný". na pozemku parc.č. 260/1, v katastrálním území Bílovice se společnosti
E.ON Distribuce. a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400,
za částku 7.000,-KČ byla uzavřena

0 0 Usneseni Č.1 5: Darovací smlouvase SŠ, ZŠ a MŠ jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve výši 16.000,-KČ byla
uzavřena

· 0 Usneseni Č.16: Darovací smlouva
ňa poskytnuti finančního daru ve výši 9.400,-KČ na obyvatele Domova pro seniory
Kosteiec na Hané byla uzavřena

· · Usneseni Č.19: Darovací smlouva
na poskytnuti finančního daru ve výši 23,500.-KČ pro KaRaBiLek z,s byla uzavřena

· · Usneseni Č.21: Příkazní smlouva
na poradenství na akci .KANALIZACE LUTOTÍN" CZ.05.1.30/0.0/0.0/17 071/0007077 s
Ing. Lenka Štajnerovou, Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod Hostýnem lČ: 87045958 za
Částku 72.600,-KČ včetně DPH byla uzavřena
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ZÁPIS Č. 3/2019
ze zásedáni zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne 11. července 201 9 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Zudru v Bílovicích Č.jj. 35

· · Usneseni Č.22: Příkazní smlouva
na zajištěni technického dozoru investora na akci ,,Komunitní centrum Bílovice" s Ing.

lČ: 48464775 za částku
19.000,KČ byla uzavřena

· · Usneseni Č.23: dodatek Č.1 ke
smlouvě o dílo na akci ,Komunitní centrum Bílovice" se společnosti DOPOSINVEST,
s.r.o. Bohuslavice 19, 798 56 Bohuslavice IČ: 25328905 byt uzavkn

· · UsneseM Č.25: Smlouva o dílo na
zpracováni projektové dokumentace na cyklostezku z Lutotína do Kostelce na Hané se
společnosti STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, lČ:
25334107 za částku 72.600,-KČ vomě DPH byla uzavřena

0 Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí

K bodu 5)
Starosta obce informoval přítomné o svoji činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od minulého
zasedání zastupitelstva obce:

> probíhají stavební práce na rekonstrukci budovy č.p. 39 a na KC na hřišti,
> Z letos podaných žádosti o dotace na OL kraj obec v dotačním programu:
> Obnova kulturních památek - výměna oken na ŽUDRU - obdržela částečnou dot,

200.000,-KČ
> Podpora prevence kriminality - Zabezpečovací zařízeni a kamerový systém na č.p. 39

OÚ - dotace nezískána
> Dotace na pořízeni, rekonstrukci, opravu pQžárni techniky a nákup věcného vybaveni

JSDH - pro Bllovice - nabíjačka a kompresor pro udrženi tlaku v cisterně - dotace
nezískána

> Pro Lutotín - pila - obec obdržela částečnou dotaci 20.000,-KČ
> Podpora budováni a obnovy infrastruktury obce - na opravu střechy na budově OÚ

v Bilovicích - dotace získána ve výši 500.000,- KČ
> Podpora výstavby a oprav cyklostezek - cyklostezka Kostelec - Lutotín - - dotace

nezískána
> Byly podány žádosti na dotace - MMR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

z podprogramu:
1/ DT i17D8210A Podpora obnovy mlstrňch komunikaci - na opravu MK 1c v Lutotíně-
dotace nezískána
2/ DT 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - na opravu střechy na
budově OÚ v Bilovicich č.p. 39 - dotace nezískána
3/ DT 117D8210H Podpora budování a obnovy mist aktNni'ho a pasivního odpočinku-
na vybaveni hřišť B"L - dotace nezískána
4/ Je připravována PO na rekonstrukci bývalého kravina-teletníku ve dvoře č.p. 39

> jsou připravovány projektové dokumentace na: Studie zastávek nad Lutotínem
> Je podána žádost o vydáni stavebního povoleni na rekonstrukci VO " optiky
> Od 1.6. je na obci zaměstnána jedna pracovnice na VPP z ÚP
> Byla dodána technika v rámci projektu podaného přes MAS Haná ,,Pořízeni techniky pro

lesy obce B ilovice - Lutotín" přís|ušenstvi ke stávajícímu malotraktoru Vega, mulčovač,
kypřič a rampovaci radlice a přivěs a dále křovinořez, pik a benzínový jednoosý
mulčovač

· Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomi

K bodu 6)
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ZÁPIS Č. 3/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne 11. července 2019 od 18:00 hodin y zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě se Společnosti VHS-
ČAK Bílovice Lutotín. jedná se o změnu při fakturaci za provedené práce při stavbě
kanahzace, protože se naše obec přihlásila k pkátcovsNi DPH,

0 Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni dodatku Č.2 ke smlouvě o dlb se sdružením
dodavatelů .Společnost VHS-ČAK Biiovice Lutotín", VÁHOSTAV - SK a.s., Pnemyselná 6, 821
09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31356648. ČAK CZ s.r.o., Havličkova 2788/135, 767
01 Kroměříž, lČ: 25515608
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh dodatku prostudovat.
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku

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

K bodu 7)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o návrhu smlouvy na záchranný archeologický
průzkum při stavbě kanalizace v Lutotíně. Bude ho provádět Ústav archeologické památkové
péče Brno. Cena za průzkum se bude odvíjet od skutečně odvedených prací.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni dohody o provedeni záchranného archeologického
výzkumu s Ústavem archeologické amátkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce,Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, IÉ: 48511005

Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

· O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 8)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci s obci Blatnička.
jedná se o smlouvu, kterou naše obec uzavřela l v minulém roce. Stejně jako pro spoustu
dalších obci zajišt°ovala nákup elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze.
Poplatek obci Blatnička činí 1.000,-KČ

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
ZastupitelsNo obce schvaluje uzavřeni smlouvy o spolupráci s Obci Blatnička,
lČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71 za částku 1.000,-KČ
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 9)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotaci na opravu střechy obecního úřadu
v BIbvicích, na výměnu krovu, statické zajištěni stěn. výměnu krytiny, komíny, hromosvod.
elektroinstalace, opravu vnitřních prostor, opravu sociálního zařízení, vnitřní dveře, opravu
vnitřních omítek atd, která byla pro naši obec schválena z dotačního programu, který vychází
ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020. Poskytovatelem dotace
je Olomoucký kraj a dotace na tento projekt je ve výši 5OO.OOO,-KČ. Přijeti dotace a uzavřeni
smlouvy o poskytnuti dotace je třeba schválit zastupitelstvem obce, Spoluúčast naši obce musí
být minimálně ve výši 50%.
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ZÁPIS Č. 3/2019
ze zasedání utstupitelstv'a obce Bílovice - Lutotín konaného

dne ll. července 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích Č.p. 35

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijeti dotace ve výši 500DOO,-KČ od OL kraje na ,Opravu
střechy obecního úřadu v Bílovicich" a uzavřeni smlouvy o poskytnuti dotace č.
2019/02444/OSR/DSM s O|omouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11
Olomouc, lČ: 60609460.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 10)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotaci na vybouráni a vyzdívku verandy, doplněni
oken, dveří, opravu vrat, opravy a doplněni omítek a obnovu fasády včetně nátěru na žudru
v Bílovicích, která byla pro naši obec schválena z dotačního titulu Obnova kulturních památek.
Poskytovatelem dotace je Olomoucký kraj a dotace na tento projekt je ve výši 200.000,-Kč.
přijeti dotace a uzavření smlouvy o poskytnuti dotace je třeba opět schválit zastupitelstvem
obce. Spoluúčast naši obce musí být minimálně ve výši 50%.

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schva iuje přijeti dotace ve výši 200.000,-KČ od Olomouckého kraje na
,Vyzdívku verandy, doplněni oken, dveří, opravu vrat, opravy a doplněni omítek a obnovu
fasády včetně nátěru na žudru v Bílovicich" a uzavření smlouvy o poskytnuti dotace s
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, lČ: 60609460.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PRÔTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 11)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotaci na pořízeni vybaveni pro a JSDH Lutotín,
které nám byla schválena pro tuto jednotku, a to ve výši 20.000,-KČ. Dotace je určena na
nákup motorové pily a přislušenstvi k ni.

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:
Za$tupřte|stvo obce schvaluje přijeti dotace ve výši 20.000,-KČ od OL kraje na vybaveni
jednotky sboru dobrovolných hasičů Lutotín na pořízení motorové pily a uzavřeni smlouvy o
poskytnuti dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc,
lČ: 60609460.

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 12)
V tomto bodě informoval starosta přítomné o výběrovém řízení na akci ,,Nakládáni s odpady
obce Bi|ovice-LutotÍn". Jedná se o pořízeni dalších nádob a kontejnerů pro zefektivnění
tříděni odpadů v naši obci a udrženi poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na
nejnižší možné výši.
V rámci tohoto projektu budou pořízeny tyto nádoby:

> Kontejner modrý o objemu 1100 l na papír - 1 ks
> Kontejner žlutý q objemu 1100 lna plast- 1 ks
> Kontejner o objemu 1500 l na sklo - 2 ks
> Kontejner na obj6mný odpad 50001 - 4 ks

Stránka , 5



ZÁPIS Č. 3/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne ll. července 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích Č.p. 35

>
>

Kontejnery na bioodpad 50001 - 2 ks
Vydlážděni plochy pro kont&nery - 5ks

Na pořízeni této dodávky má naše obec schváleno spolufinancováni z Operačního programu
Životní prostředí ve výši 85%, náklady naši obce budou tedy přibližně 60,000,-KČ.
Na dodavatele bylo vyhlášeno výběrové řízeni, v rámci kterého byli osloveni tři dodavatelé,
nabídku předložil pouze jeden dodavatel, a to společnost JRK Česká republika s.r.o., s.r.o. za
Částku 535,300,-KČ bez DPH
S touto společnosti by tedy měla být uzavřena kupní smlouva na dodávku.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupřtelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízeni na akci ,,Nakládáni s odpady obce
Bilovice-LutotIn" a uzavřeni kupní smlouvy na dodávky veřejné zakázky, zadané postupem
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. se společnosti JRK Česká
republika s.r.o., Bolzanova 1615/1, 110 00, Praha 1, lČ: 24853640, Předmětem smlouvy je
závazek zhotovitele k provedeni dodávky týkající se projektu ,Nakládáni s odpady obce
Bilovice-Lutotin", a to v souladu se zadávací dokumentaci za cenu 647.713,-KČ včetně DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh kupní smlouvy prostudovat,

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRZEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 13)
V tomto bodě tomto lx)dě informoval přítomné o možnosti vstupu naši obce do spolku Odpady
Olomouckého kraje. Zastupitelé se dohodli, že tuto možnost projednají na některém z příštích
jednání zastupitelstva obce.

K bodu 14) ,
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem Uzemní studie sÍde|ní zeleně obce
Bilovice-Lutotin. Jedná se o dokument budoucí výsadby zeleně v celém katastrálním území
naši obce - v intravilánu i extravilánu. Dokument je jednou z podmínek pro získáváni dotaci na
údržbu a výsadbu zeleně v budoucnu. Starosta uvedl, že dokument je možné si prohlédnout a
podávat k němu podněty a připomínky v kanceláři obecního úřadu a je i k prohlédnuti na
internetových stránkách obce. Starosta vyzval přítomné k vyjádřeni a dotazům ke studii, nikdo
z přítomných se nevýádřil.

0 Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
· Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni smlouvy o dílo na zpracováni Územní studie sidelni

zeleně obce Bilovice-Lutotin se společnosti Arvita P, spoL s.r.o., Příčná 1541, 765 02,
Otrokovice, lČ: 60706708 za částku 33,275,-KČ včetně DPH a schvaluje podání žádosti na
pořízeni územní studie na Magistrát města Prostějova.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy a podáním žádosti.

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 15)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem příkazní smlouvy na kompletní podáni
žádosti o podporu z MMR - ve vazbě na program 117DO82 Podpora regenerace brownfieldu
pro nepodnikatelské využiti, včetně souvisejicich příloh a včetně kompletace žádosti, a to
podle zveřejněných podmínek tohoto dotačního programu. Podáni této žádosti schválilo
zastupiteIsNo obce již na minulém zasedání.
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· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na podáni žádosti o podporu z MMR
se společností BON Finance, s.r.o. 28. října 68/165. 709 OČ), Ostrava-Mariánské Hory,
lČ:29454760 za částku 84.700,-KČ včetně DPH
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy,
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh příkazní smlouvy prostudovat

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 16)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem smlouvy na poskytováni služeb
s Olomouckým krajem. Jedná se o smlouvu na strojní sečení přirodni památky na Hůrkách.
Sečeni provádí naše obec pravidelně. V letošním roce Olomoucký kraj zaplatí za tuto službu
22.400,-KČ namísto loňských 17.500,-kč
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni smlouvy o poskýtováni služeb s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, lC: 60609460 za částku 22.400,-KČ.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 17)
V tomto bodě informoval starosta přítomné o Žádostech občanů o odprodej pozemků, na
jejichž prodej byly zveřejněny záměry po předchozím jednání zastupitelstva obce. Starosta
navrhl vyhovět všem žadatelům. Nikdo z přítomných k tomu nevznes žádné námitky.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků:

> Část parcely číslo 69/1 v K.Ú, Bílovice, která bude oddělena geometrickým plánem
číslo 281-3916/2016. Jedná se o část pozemku o výměře 78rŇ a uzavřeni kupní
smlouvy s manžely

za částku 19.500,-KČ.
> Dále prodej pozemku parcelní číslo 891/3 ostatní plocha o výměře 588m', parcela číslo

319/13 zastavěná plocha o výměře 56m2, parcela čÍslo 891/4 ostatní plocha o výměře
5Om2, parcela číslo 891/5 trvalý travní porost o výměře 389m' a uzavřeni kupní
smlouvy na prodej těchto pozemku se společnosti ROLS Lešany, spol. s r.o. Lešany
č.p. 173, 798 42 za částku 1Ô8.300,-KČ.

> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 69/10, který vznikne oddělením ze stávající parcely
geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 35m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s ,

za částku 8.750,-KČ.
> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 69/9, který vznikne oddělením ze stávající parcely

geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 44m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s

za částku 11.000,-KČ.
> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 260/5, který vznikne oddělením ze stávající parcely

geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 50m' a uzavření kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s manžely

za Částku 12.500,-KČ.
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> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 260/6, který vznikne oddělením ze stávající parcely
geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 49m2 a uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s

za částku 12.250,-KČ,
> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 214/3, zastavěná plocha, o výměře 5m' a uzavřeni

kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s
za částku 1.250,-KČ.

> Dále prodej pozemku: parcelní čÍslo 56, zahrada, o výměře 73m' a uzavřeni kupní
smlouvy na prodej tohoto pozemku s manžely
č.p.10, Kostelec na Hané, 798 41 za částku 3.650,-KČ.

> Dále pozemky parcelní číslo 300/1 o výměře 1191m', arnä půda a parcelní číslo
1047m2, orná půda o výměře 210m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej těchto
pozemků s

> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 914, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 115m' a
uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s

za částku 5.750,-KČ.
Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce Bilovice-Lutotin, v katastrálním území
Bílovice zapsáno na LV č.1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálni
pracoviště prostějov-
VŠichni kupující uhradí náklady na vypracováni znaleckého posudku, smlouvy a správni
poplatky související s převodem pozemku.
Dále pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

· O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 18)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výběrovým řízením na projekt ,,Oprava střechy
budovy OÚ Bílovice Č.p.39". Jedná se o konstrukci střechy, krytinu, klempířské prvky a
stavební úpravy ve vnřtřních prostorách budovy vC. nového sociálního zázemí. výběrové řízeni
proběhlo na obecním úřadě v Lutotíně za účasti tříčlenné hodnoticí komise. Na účast ve
výběrovém řízeni byli osloveni čtyři dodavatelé, kteří předložiii cenovou nabídku:

> Realinvest s.r.o.s částkou 2.226.345,- Kč
jr Jiří Boháč s Částkou 2.220.024,-KČ
> Ing. Zdenek Bachan s částkou 2.346.954,- KČ
> Střešní konstrukce s.r.o. s částkou 2.254.882,- KČ

Nejlevnější nabídku tedy předloŽil Jiří Boháč, s nimž by tedy měla být uzavřena smlouva o dílo
na tuto opravu, Na tento projekt má naše obec schváleno spolufinancováni z Olomouckého
kraje ve výši 500.000,-KČ. Starosta dále uvedl, že poté, co obdrží obec rozhodnuti o přiděleni
dotace z programu Zelená úsporám, ze kterého bude známa skutečná výše dotace na
zatepleni, rozhodnou se zastupitelé o konečném rozsahu prací při tomto projektu,

· Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízeni na akci ,,Oprava střechy budovy
OÚ Bílovice č.p.39" a uzavřeni 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 provedeni dodávek a
souvisejicich stavebních prací týkajících se projektu ,,Oprava střechy budovy OÚ Bílovice
č.p.39" a to v souladu s projektovou dokumentaci za cenu 2.686.229,-KČ včetně DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
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Přítomni zastupiteK měli možnost si návrh smlouvy o dílo prostudovat,

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 19)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem příkazních smluv na výkon stavebního
dozoru při opravě střechy budovy č.p. 39 v Bilovtich a výměny oken na žudru v Bilovicich
č.p.35. Po dobrých zkušenostech opět oslovil starosta s poptávkou Ing. Antonina Vlčka, který
dozoroval předchozí etapu na tomto objektu OÚ i na žudru. Ing. Vlček nabídl za prováděni
technického dozoru na opravě střechy OÚ v Bilovicich cenu 12.600,-KČ a na žudru cenu
9,600,-KČ

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni příkazních smluv na zajištěni technického dozoru
investora na akci ,,Oprava střechy obecního úřadu v BIlovicich č.p. 39" za cenu 12.600,-KČ
a na akci ,,Výměna oken a dveří na budově č.p. 35 v Bilovicich" za cenu 9.600,-KČ s
Antoninem Vlčkem, jana Zrzavého 3988/1, prostějov, lČ: 48464775.
Dále pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrhy příkazních smluv prostudovat.

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 20)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné projektem na pořízeni kompostérú, štěpkovačů pro
domácnosti a kontejneru na textil, Žádost o dotaci podává Mikroregion Kostelecko a dotace od
MŽP je ve výši 85%. Kompostéry a štěpkovače budou vydávány občanům v podzimních
měsících letošního roku. Náklady naši obce budou do 140.OOO,-KČ.

· Zastupitelstvo obce vzalo informaci o projektu ,,Mikroregion Kostelecko -
předcházení vzniku odpadů" na vědomi

K bodu 21)
V tomto bodě informoval přítomné o sbírce na nové zvony pro Kostel sv, Jakuba v Kostelci na
Hané, která probíhá. Uvedl, že se jedná o doplněni zvonů, které byty zrekvírovány za světové
války. Zvony jsou již odlity a připraveny k osazeni do věže.

· Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 10.000,-KČ pro Řimskokato|ickou farnost
Kostelec na Hané na pořízeni zvonů kostel sv. Jakuba.

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 7 - PROTI: 1 (Miroslav Řičäř) - ZDRZEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 22)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.ll./2019.

> Na příjmové stránce se jedná o navýšeni příjmů o 75.60'0,-Kč.
» Na výdajové stránce se jedná o poníženi výdajů o 60.100,-kč,
> Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy " 15.500,-KČ

Zástupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 11./2019 na vědomi

V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatřeni čjll./2019.
> Na příjmové stránce se jedná o navýšeni příjmů o 6.825.000,- Kč.
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> Na výdajové stránce se jedná o navýšeni výdajů o 7.048.000,-Kč.
> Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy - 223.000,- KČ

Starosta uvedl. Že deficit bude financován z přebytku z minulých let,

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřeni č.lll./2019

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, rozpočtové opatřeni č. Ill./2019 bylo schváleno

K bodu 23)
V tomto bodě informoval starosta přítomné o jednání se zástupci společnosti E-On ohledně
přemístěni vedeni elektrického vedení v Bílovicích do země. čeká se na vysoutěženi
zhotovitele stavby. Stavba bude zahájena pravděpodobně v jarních měsících roku 2020.

K bodu 24)
V tomto bodě informoval starosta o zpracování studie na přemístěni autobusových zastávek na
slin ici 11/366 v Lutotíně. Přemístění zastávek bylo iniciováno dopravním inspektorátem po
tragické dopravní nehodě v prosinci roku 2018.

K bodu 25)
V tomto bodě informoval starosta přítomné o připravovaných změnách jízdních řádů.
Dále v tomto bodě seznámil starosta přítomné se základními pravidly postupů souvisejicich se
zpracováním osobních údajů.
ZastupitelsNo obce vzalo na vědomi pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních
údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvisbsti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni
směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajíl) - gdpr.

K bodu 26)
Diskuse

Starosta vyzval přítomné k diskusi
> Pani se dotázala. z jakého důvodu jezdi těžké nákladní automobily

přes obec a nevyuživaji nově vybudovanou cestu vedoucí od farmy. Starosta
odpověděl, že důvod nezná a že se pravděpodobně jedná q auta svážející sklizené
obili. Bude kontaktovat pracovníky zemědělské společnosti, aby řidičům nařídili
používat obchvat.

> Pan se dotázal, v jakém stavu je rekonstrukce silnice ve směru na
Lešany. Starosta odpověděl, že v současné době stále probíhá zpracováni projektové
dokumentace k plánované rekonstrukci komunikace.

> Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

K bodu 27)
Usneseni:

1. Program zasedání
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Vladimíra Stančíka
a Pavla Synka
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O
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3. Uzavřeni dodatku Č.2 ke smbuvě o dlb se sdružením dodavatelů ,,Společnost VHS-ČAK
Bílovice Lutotín", VÁHOSTAV - SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31356648, ČAK CZ s.r.o., Havilčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, lČ: 25515608
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

4. Uzavřeni dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu s Ústavem archeologické
památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno,
lČ:48511005
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

5. Uzavřeni smbuvy o spolupráci s Obci Blatnička, lČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71, za Částku
1.000,-KČ
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

6. Přijeti dotace ve výši 500.000,-KČ od OL kraje na .Opravu střechy obecního úřadu v Búovicich" a
uzavřeni smlouvy o poskytnutí dotace č, 2019/02444/OSR/DSM s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1 191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, lČ: 60609460.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

7. přijetí dotace ve výši 200,000,-KČ od Olomouckého kraje na .Vyzdívku verandy. doplněni oken,
dveří, opravu vrat, opravy a dophěnl omítek a obnovu fasády včetně nátěru ria žudru
v Bi|ovicÍch" a uzavřeni smlouvy o poskytnuti dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 1 1 Olomouc, lČ: 60609460
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

8. přijeti dotace ve výši 20.000,-KČ od OL kraje na vybaveni jednotky sboru dobrovolných hasičů
Lutotín na pořízeni motorové pily a uzavřeni smlouvy ô poskytnuti dotace s Qomouckým
krajem, Jeremenkova 1191/4Qa, Hodolany, 779 11 Olomouc, lČ: 60609460.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

9. Výsledek výběrového řízeni na akci ,,Nakládání s odpady obce Bí|ovice-Lutotľn" a uzavřeni
kupní smlouvy na dodávky veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách, se společnosti JRK Česká republika s.r.o., BoXanova 1615/1, 110
00, Praha 1, lČ: 24853640. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni dodávky
týkajÍcÍ se projektu wNak|ádání s odpady obce Bi|ovice-Lutotin", a to v souladu se zadávací
dokumentací za cenu 647.713,-KČ včetně DPH,
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

10. Uzavřeni smlouvy o dílo na zpracováni Územní studie sidelni zeleně obce Bilovice-Lutotin se
společnosti Arvita P, spol. s.r.o., Příčná 1541, 765 02, Otrokovice, lČ: 60706708 za částku
33,275,-KČ včetně DPH a schvaluje podáni žádosti na pořízeni územní studie na Magistrát
města Prostějova.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

11. Uzavřeni příkazní smlouvy na pcxiáni žádosti o podporu z MMR se společnosti BON Finance,
s.r.o. 28. října 68/165, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory, lČ:29454760 za částku 84.700,-KČ
včetně DPH
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

12. prodej pozemků:
> Část parcely číslo 69/1 v K,Ú. Bílovice, která bude oddělena geometrickým plánem

číslo 281-3916/2016. Jedná se o část pozemku o výměře 78m2 a uzavření kupní
smlouvy s manžely J

19.500,-KČ,
u Dále prodej pozemku parcelní číslo 891/3 ostatní plocha o výměře 588m2, parcela číslo

319/13 zastavěná pbcha o výměře 56m2, parcela číslo 891/4 ostatní plocha o výměře
5om2, parcela číslo 891/5 trvalý travní porost o výměře 389m' a uzavřeni kupní
smbuvy na prodej těchto pozemků se společnosti ROLS Lešany, spol. s r.o. Lešany
Č.p. i73, 798 42 za částku 108.300,-KČ,

> Dále p'odej pozemku: parcelní číslo 69/10, který vznikne odděkn im ze stávající parcely
geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 35m' a uzavření kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s ,

za Částku 8.750,-KČ.
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> Dále prodej pozemku: parcelní ČÍslo 69/9, který vznikne oddělením ze stávající parcely
goometrickým plánem čisb 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 44m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s

za Částku 11.000,-KČ.
> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 260/5, který vznikne oddělením ze stávající parcely

geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 50m2 a uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s manžely P

za částku 12.500,-KČ.
> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 260/6, který vznikne oddělením ze stávající parcely

geometrickým plánem číslo 333-4678/2018, ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 49m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s

za částku 12.250,-KČ.
> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 214/3, zastavěná plocha, o výměře 5m' a uzavřeni

kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s
za Částku 1.250,-KČ.

> Dále prodej pozemku: parcelní číslo 56, zahrada, o výměře 73m' a uzavřeni kupní
smlouvy na prodej tohoto pozemku s manžely j

za částku 3.650,-KČ.
> Dále pozemky parcelní číslo 300/1 o výměře 1191m', orná půda a parcelní číslo

1047m2, orná půda o výměře 210m' a uzavřeni kupní smlouvy na prodej těchto
pozemků s

> Dále prodej pozemku: parcelní čisb 914, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 115m' a
uzavření kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku s j ,

za částku 5.750,-KČ.
Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce Bilovice-Lutotin, v katastrálním území
Bibvte, zapsáno na LV Č.1, vedeno u KatastrálnIho úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálni
pracoviště prostějov.
Všichni kupující uhradí náklady na vypracováni geometrického plánu, znaleckého pK)sudku,
smlouvy a správni poplatky související s převcxiem pozemku.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

13. výsledek výběrového řízeni na akci ,,Oprava střechy budovy OÚ Bilovice č.p.39" a uzavřeni
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 provedeni dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících se prgektu
,,Oprava střechy budovy OÚ Bílovice č.p.39" a to v souladu s projektovou dokumentaci za
cenu 2.686.229,-KČ včetně DPH.
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

14. Uzavřeni příkazních smluv na zajištěni technického dozoru investora na akci ,,Oprava střechy
obecního úřadu v Bílovicích č.p. 39" za cenu 12,600,-KČ a na akci ,,Výměna oken a dveří na
budově č.p. 35 v Bilovicich" za cenu 9,600,-KČ s

, lČ: 48464775,
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

15. Finanční dar ve výši 10£K)O,-KČ pro Římskokatolickou farnost Kostelec na Hané na pořízeni
zvonů kostel sv. Jakuba a uzavřeni darovací smlouvy na tento dar.
Pro 7/ proti 1/ zdržel se O (Proti Miroslav Řičař)

16. Rozpočtové opatřeni čjll./2019
Pro 8/ proti 0/ zdržel se O

II. Zastupitelstvo obce BIlovice-Lutotin bere na vědomi:

1, Plněni usneseni č. 2/2019
2. Zprávu o činnosti
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3. Informaci o projektu .Mikroregion Kostdecko - předcházeni vzn iku odpadů"
4. Rozpočtové opatření č.ll/2019
5. Pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené

působnosti obce v souladu s nařizerúm Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
- GDPR,

Ill. Zastupitelstvo obce BÍ|ovice-Lutotin pověřuje:

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku l. bod Č.3, Č.4 ,Č.5, Č.6, Č,7, Č.8, Č.9, Č,10,
Č.11, Č.12, Č.13, Č.14, Č.15 tohoto usneseni

K bodu 28)
Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za aktívni účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:10 hodin.

Zapsal: Martin Smutný
_-, .

Oveřih: Vladimir Stančík ,,,,,,, ,
xLL ,,

,Pavel Synek .-&>""

9ž±y/
mÍsto$taro5ta obce

jr

Obec
Bílovice - Lutotín

okres Prostějov
lňgz Miroslav Hochvald

5taro5ta obce

Vyvěšeno dne: 21.7.2019

Sňato dne"

Stránka l 13


