
ZÁPIS Č. 4/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne 2. července 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79

Účast: občané dle prezenční listiny
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Eva Oščádalová, Pavel Synek,

Josef Měchura, Dis, Vladimir Stančík, Be. Miroslav Řičař, Petr Krupa
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. 2/2020
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednáni výsledku VR na projekt ,.Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín"
7. Projednáni smbuvy s Olomouckým krajem o péči na přírodní památce Na hůrkách"
8. Projednáni cenové nabídky na zpracováni projektové dokumentace k projektu opravy místních

komunikaci v Lutotíně - autobusové zastávky + oprava komunikace
9. Projednáni Příkazní smlouvy na poradenství k projektu ,.Cyklostezka Kostelec na Hané-Lutotín"
10. Projednáni přijeti dotace z programu Olomouckého kraje nFOnd na podporu výstavby a obnovy

vodohospodářské infrastruktury na území kraje" na spolufinancováni výstavby kanalizace v
Bi|ovicich a projednání smlouvy s OL krajem

11. Projednáni smlouvy o spolupráci při nákupu energii
12, Projednáni smbuvy o zřízeni věcného břemene pro f. E-On distribuce na parcelách 1087 a

1230 v k.ú. Bílovice
13. Projednáni žádosti o přijetí návrhu usneseni pro realizaci strategie Regionu Haná v letech 2021

- 2027
14. Projednáni nabídky f. BM asistent - na zpracováni projektu Bílovice bezpečnost dopravy Ill

přes MAS Region Haná
15. Projednáni nabídky na výkon tdi na akci opravy č.p. 35 v Bilovicich
16. Projednáni nabídky na výkon TDI a BOZP na akci Cyklostezka Kostelec n/H - Lutotín
17. Projednáni záměru odkoupeni pozemků pro autobusové zastávky
18. Projednáni žádosti občanů ke kanalizaci a stočnému a přikopám
19. Seznámeni s rozp. opatřením Č.4/2020 a projednáni rozp. opatření č. 5/2020
20. Diskuse
21. Usneseni
22. Závěr

K bodu l)
Zasedání zastupitelstva obce zahájíl starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomni 4 občané) a uvedl, že
zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední
desce od 24. června 2020, tedy vice než 7 dni před jednáním zastupitelstva obce a je na něm
přítomno všech 9 Členů zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet
se.

K bodu 2)
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozŠířit o další body, který by
zastupitelstvo obce mělo projednat:

> U bodu Č.19 rozšířeni o seznámeni s rozpočtovým opatřením Č.5 a projednáni
rozpočtového. opatřeni Č.6/2020

> Projednáni žádosti MŠ o převod prostředků z rezervního fondu
> Informace o uplatněni nároku nemajetkové újmy
> Projednáni návrhu kupní smlouvy na .Svodnici"
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ZÁPIS Č. 4/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne 2. července 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79

r· Projednáni návrhu nájemní smlouvy s SDH Bílovice
Projednáni změny v PIánu rozvoje obce

> Projednáni návrhu smlouvy o dotaci s nájemkyni prodejny

· Nato vyzval přítomné k dalšímu doplněni programu
· Nikdo z další se k doplněni programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednáni

celkem 28 bodů

· O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh programu byl přijat.

K bodu 3)
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného

· Dále navrhl na ověřovatele zápisu Bc, Miroslava Řičaře a Josefa Měchuru, DiS
· O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat.

K bodu 4)
Starosta obce informoval přítomné o plněni usneseni přijatých na minulém zasedání
zastupitelstva obce.

· Usneseni Č.3: smlouva o dílo se společnosti ČAK CZ s.r.o., Havličkova 2788/135, 76701, Kroměříž, lČ: 25515608 byla uzavřena
· Usneseni Č.4: smlouva o dílo s panem Tomášem Zavadilem, Husova 1306, 763 61,Napajedla, lČ: 08417741 byla uzavřena
· Usnesení Č,5: smlouva smlouvy o dílo se společnosti DOUBRAVA.NET, s.r.o. Náklo

178, 783 22, Náklo, IČ: 04911113 doposud nebyla uzavřena.
· Usneseni Č.6: smlouvy o dílo se společnosti ELNERMONT,s.r.o. Čemovir 368, 779

ClO, Olomouc, IČ: 02231042 byla uzavřena
· Usneseni Č.7: smlouva o dílo o poskytováni služeb se společnosti GPlus s.r.o. 533 51,Pardubice - Rosice, Gen. Svobody 116, lČO:45537691 byla uzavřena
· Usneseni Č.8: nájemní smlouva o pronájmu prostor mikrojesll v budově č.p. 65

v Lutotíně za částku 5.000,-KČ měsíčně s KaRaBiLek, zapsaný spolek, Lutotín č.p.
PSČ 798 41, lČ: 05008051 byla uzavřena

0 Usneseni Č.9: smlouva o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene se spo[ečnpstíInfos LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, prostějov, psč 796 01, lČ: byla uzavřena
· Usneseni Č.10: dohoda o provecieni záchranného archeologického výzkumu při stavbě

kanalizace v Bilovicich s Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná
výzkumná instituce, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, lČ: 48511005 byla uzavřena

· Usneseni Č,12: smlouvy s Olomouckým krajem byly uzavřeny

0 Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plněni usneseni na vědomi

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

> Byla dokončen a převzat projekt .Stezky k Bilovskému hradu" a je připravována žádost
o platbu k tomuto projektu

> Byla provedena kolaudace hřiště a komunitního centra v Bilovicích na hřišti
> Byly zahájeny stavební práce na 3 etapě oprav budovy Žudru
> Probíhají práce na výstavbě kanalizačního řadu v Bňovicich a výstavbě kanalizačních

odboček a bylo nám schváleno Ministerstvem zemědělství navýšeni příspěvku o pět
procent na na 65% tedy 13,512 mil KČ

> probíhají výkopové práce pro nové rozvody el. energie a výstavbu optické sitě
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m r
Poskytovate Předpoklúd&ná cena

Název akce ldotace Dotační program projektu/dotace
Cyklostezka Kostelec Podpora výstavby a oprav 6.620.47 l,- KCI dotace
na Hané - Lutotín _01 kraj, md cyklostezek 2020 2-446 000.
Oprava kom. v obcj
Lutotín po stavbě POV Podpora budováni a obnovy 4.578.863.- Kč dotace
kanalizace infrastruktury 500.000.-
Hasiči JSDH Dotace na pořízeni. technické 30.000,- KCI
Bílovice - pila OL kraj zhodnoceni a dotace 15.000.-
Hasiči JSDH Lutotín Dotace na pořízeni, technické 30.000,- KCI
- OOP OL kra,j zhodnoceni a dotace 17.500.-
Podpora
venkovských OL kraj 100.000,- KCI
prodejen Podpora venkovských prodejen dotace 50.000.-
Oprava na budově Program na obnovu kulturních 591.045,- KCI
č.p. 35 v Bílovicích OL kraj paniátek dotace 200.000,-

> Byly uzavřeny smlouvy s Oíomouckým krajem na poskytnuti dotaci:

> V sobotu 25,4.2020 proběhl sběr nebezpečného a objemného odpadu

· Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomi

K bodu 6)
V tomto bodě starosta informoval přítomné o výběrovém řízeni na akci ,,Cyklostezka Kostelec
na Hané - Lutotín", které proběhlo dne 25. června na 2020 na obecním úřadě za účasti
tříčlenné hodnoticí komise. Na účast ve výběrovém řízeni bylo osloveno pět dodavatelů.
Cenovou nabídku předložily čtyři společnosti.

> PORR a.s. s částkou 6,451.348,26-KČ
> STRABAG a.s. s částkou 5.898.323,58-KČ
> SWIETELSKY stavební s.r.o. s částkou 5.98CLOOO,-KČ
> EUROVIA CS a, s. Částkou 5.951.112,70-KČ

Nejlevnější nabídku tedy předložila společnost STRABAG a.s.
Se společnosti STRABAG a.s. by tedy měla být uzavřena smlouva o dílo na tuto stavbu:
Na stavbu cyklostezky má naše obec schváleny dotace od Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 5.580.221,-KČ a od Oiomouckého kraje ve výši 2.446.000,-KČ

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízeni na akci ,,Cyklostezka Kostelec na
Hané - Lutotín" a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce,
zadané postupem mimo režim zákona Č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. se společností
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 150 00 Praha 5 lČ: 60838744 Předmětem smlouvy je
závazek zhotovitele k provedeni dodávek a souvisejicích stavebních prací týkajících se projektu
,,Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín", a to v souladu s projektovou dokumentací za cenu
7.136.971,53-KČ včetně DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomni zastupitelé měli možnost si smlouvu o dílo prostudovat.

> O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO. 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
> Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno
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K bodu 7)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem smlouvy na poskýtováni služeb
s Ohmouckým krajem. jedná se o smlouvu na strojn( sečeni přirôdni památky na Hůrkách.
Sečeni provádí naše obec pravidelně. V letošním roce Olomoucký kraj zaplatí za tuto službu
22.400,-kč, což je stejná částka jako v předchozím roce.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přýmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni smlouvy o poskýtováni služeb s Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, lČ: 60609460 za Částku 22.400,-KČ,
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

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

K bodu 8)
V tomto bodě informoval přítomné q návrhu smlouvy na projekt ,Zvýšeni bezpečnosti dopravy
- oprava místní komunikace Lutotín". Na zpracovatele projektové dokumentace proběhlo
poptávkové řízeni. Projekt by zpracovala společnost STAVING engineering, s.r.o. která
projektovala i předchozí část opravy komunikace a disponuje geodetickým zaměřením trasy a
podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, jedná se o opravu části komunikace od konce
kanalizace po hlavni silnici z Kostelce na Hané do Hluchova, vybudováni nových zálivů a
autobusových zastávek a opravu komunikace uličce"

· Na základě uv8dených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni smlouvy o dílo na zpracováni projektové
dokumentace na projekt HZvýšeni bezpečnosti dopravy - oprava místní komunikace Lutotín"
se společnosti STAVING engineering, s,r,o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, IČ:
25334107 za Částku 217.800.-KČ včetně DPH
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat

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

K bodu 9)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem příkazní smlouvy na poradenství při
stavbě cyklostezky z Kostelce na Hané do Lutotína,

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni příkazní smlouvy na poradenství na akci .Cyklostezka
Kostelec na Hané - Lutotín" s Ing. Lenkou Štajnerovou, Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem lČ: 87045958 za částku 30.250,-KČ včetně DPH
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomni zastupitelé měh možnost si návrh smlouvy prostudovat

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

K bodu 10)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotaci od Olomouckého kraje na spolufinancování
stavby kanalizace v Bilovicich. Obec žádala o dotaci ve výši 2.500.000,.KČ, zastupitelsNem
OL kraje nám byla schválena dotace ve výši 2,250.000,-KČ. Žádost o dotaci schválilo
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zastupitelstvo naši obce na zasedání č. 2/2020 12. března a starosta dodal. Ze výše dotace je
jednou z nejvyšších v kraji. Přijeti dotace a následné uzavřeni smlouvy je nutné schválit
zastupitelstvam obce.

· Na základě uvedoných skutečnosti navrhl starosta přijmout usnesonl:
Zastupltelstvo obce schvaluje Přijeti dotace od Olomouckého kraje ve výši 2.250.000,-KČ z
dotačního programu ,Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje" na spolufinancováni stavby kanalizace v Bilovicich a uzavřeni
smlouvy o poskytnuti dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779
11 Olomouc, IČ: 60609460.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

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

K bodu 11)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci s obci Blatnička.
Jedná se o smlouvu, kterou naše obec uzavřela i v předchozích letech. Stejně jako pro
spoustu dalších obci zajišt'ovala nákup elektrické energie a zemního plynu na komoditní
burze. Popiatek za administraci obci Blatnička činí 1.000,-KČ

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo 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: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 12)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízeni věcného břemene na
umístěni přípojky elektrické energie na parcelách č. 1087 a č. 1230 v Bilovicich, které jsou ve
vlastnictví obce. Na uzavřeni této smlouvy byla v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni smlouvy o zřízeni věcného břemene č.:
014330059456/001 pro umístěni stavby "Bílovice, OS NN. Herníková" na pozemcích parc.č.
1087. 1230 v katastrálním území Bílovice se společnosti E.ON Distribuce, a,s. F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 2808U00, za částku 1.100.-KČ
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat.

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

K bodu 13)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o žádosti MAS o přijeti usneseni ve věci
schváleni zařazeni naši obce do území pro realizaci nové strategie CLLD na programové
období 2021 - 2027. To umožni zažádat o nový balík finančních prostředků pro podporu
projektů v letech 2021- 2027.
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Schválením zařazeni do území působnosti strategie CLLD, obci nevznikají žádné finanční
závazky vůči MAS.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhi starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín schvaluje zařazeni sveho správního území působnost|
MAS Region HANÁ pro reahzaci strategie CLLD na programové období 2021 - 2027.

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

K bodu 14)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o připravě projektu ,,Bezpečnost dopravy v obci
Bilovice-Lutotin 3.etapa". Jednalo by se o zpracováni studie proveditelnosti a podáni žádosti
o dotaci na chodníky v Bilovicích. tentokrát se jedná o úsek od autobusové zastávky na
,,Lešanské" po křižovatku u prodejny. Zádost bude podaná na MAS Region Haná.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni smlouvy na zpracování studie proveditelnosti a
podáni žádosti o dotaci na projekt .,Bezpečnost dopravy v obci Bilovice-Lutotin, |||, etapa" se
společnosti BM asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 DO, Olomouc, ĺČ: 26796350 za Částku
73.810,-KČ včetně DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

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

K bodu 15)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem příkazní smlouvy na výkon stavebního
ciQzoru při opravě budovy žudru v Bilovicich č.p,35. Po dobrých zkušenostech opět oslovil
starosta s poptávkou Ing. Antonina Vlčka, který dozoroval předchozí etapu na tomto objektu
Ing. Vlček nabídl za provádění technického dozoru cenu 7.700,-KČ

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
0 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni příkazní smlouvy na zajištěni technického dozQru

investora na akci ,Stavební úpravy objektu Žudru v Bilovicich č.p. 35" za cenu 7.700,-KČ
s Ing. Antoninem Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1, prostějov, lČ: 48464775.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy o dílo prostudovat.

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

K bodu 16)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem příkazní smlouvy na technický dozor
investora, koordinátora BOZP a autorský dozor při stavbě cyklostezky z Kostelce na Hané
do Lutotína. Nejnižší nabídkovou cenu ze tří oslovených společnosti. předložila společnost
STAVING engineering, s.r.o. která požaduje za tuto službu částku 150,000,-KČ " DPH.

· Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni příkazní smlouvy na technický dozor investora,
koordinátora BOZP a autorský dozor při stavbě ,,Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín"
se společnosti STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, lČ:
25334107 za částku 181.500,-KČ včetně DPH
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Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy,
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh příkazní smlouvy prostudovat.

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

K bodu 17)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s plánovanou opravou zbývající části komunikace
v Lutotíně a vybudováním nových zálivů u autobusových zastávek na silnici č.li/366. Na tuhle
akci by chtěla naše obec požádat o dotaci MMR. Plánované zálivy leží částečně na
pozemcích soukromých majitelů a je tedy potřeba tyto pozemky od nich vykoupit.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání s vlastníky pozemků ležících v místech
plánovaných pro vybudováni zálivů u autobusových zastávek.

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

K bodu 18)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné se žádostmi o občanů o změnu technického
řešeni části kanalizačních přípojek v Bilovicich a o žádosti na účtováni stočného na základě
skutečného odebraného množství vody podle vodoměru.

jako jeden ze žadatelů seznámil přítomné s důvody jejich žádosti a
s předpokládanými náklady na provoz domovních čerpacích stanic, které přejdou do
vlastnictví jednotlivých občanů, V Bilovicich se jedná o 15 nemovitosti. které nejde připojit ke
kanalizačnímu řadu gravitačně. Pořízeni čerpacích stant bude financovat obec, ale provoz,
údržbu, el. energii, revize, servis a v budoucnu i výměnu čerpadla budou již financovat
vlastn Íci nemovitosti, kteří budou na kanalizaci takto připojeni. Žadatelé navrhuji vybudováni
jedné Čerpací stanice u hřiště, která by nahradila domovní čerpací stanice. Zastupitelé o této
variantě diskutovali, a došli z závěru. že pokud by se žadatelům vyhovělo, musela by se
pořídit ještě další čerpací stanice, která by byla umístěna u .Lešanské", kde se budou také
používat domovní čerpací stanice. Starosta k tomu dodal, že pořízeni těchto centrálních
stanic by stavbu neúměrně prodražilo a jejich provoz by měl do budoucna na obec velké
finanční nároky. Navrhl tedy po diskusi kompenzovat majitelům nemovitosti, připojených ke
kanalizaci čerpací stanici, snížením poplatku za likvidaci odpadních vod na polovinu, což jim
do budoucna jqich náklady srovná s majiteli, kteří budou připojeni gravitačně.
Dále zastupitelé projednali žádost o účtováni poplatku stočného na základě stavu vodoměrů,
Obec nemá možnost kontrolovat stav vodoměrů, ani stavebně technický stav jednotlivých
budov, aby zjistila, zda občané používají jen vodu z vodovodu, nebo i vodu ze studen, Takže
není možné tímto způsobem stočné účtovat. Dále popsal cenu stočného v okolnich obcích a
vysvětlil rozdílnou cenu stočného oproti ceně v Kostelci na Hané. Naše obec platí Kostelci za
Im' Jedná se o stejnou cenu jako občané Kostelce. ale k ceně je ještě připočten náklad na
provoz a dlouhodobou údržbu kanalizační sitě v naši obci.
Starosta dále seznámil přítomné s žádosti vlastníků domu Č.p.114 v Bilovicich o zasypáni
příkopu kolem komunikace před jejich domem. Starosta uvedl, Že k zasypáni dojde při
výstavbě vedeni nízkého napětí-

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje sníženi plateb za likvidaci odpadních vod u uživatelů
v nemovitostech, kde budou použity domovní čerpací stanice o 50%. Dále zamítá Žádost q
účtováni stočného na základě skutečně odebrané vody měřené domovním vodoměrem

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: 1 (Josef Měchura)
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· Návrh byl přijat, usneseni bylo schváleno

K bodu 19)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením Č.4,/2020, které schválú
starosta v rámci svojí pravomoci

> Na příjmové stránce se jedná o navýšeni příjmů o 2.466.390J7-KČ.
> Na výdajové stránce se jedná o navýšeni výdajů o 2.466.390,77-kč.
> Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy 9éKČ

Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatřeni č. 4./2020 na vědomí

V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením Č.5./2020, které opět
schválil starosta v rámci svoji pravomoci

> Na příjmové stránce se jedná o navýšeni příjmů o 532.500,-kč.
> Na výdajové stránce se jedná o navýšeni výdajíi o 532.500,-kč.
> Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy 0,-KČ

Zástupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatřeni č. 5/2020 na vědomi

V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatřeni Č.6./2020.
> Na příjmové stránce se jedná o navýšeni příjmů o 2.250.000,- Kč.
> Na výdajové stránce se jedná o navýšeni výdajů o 2.250.000,-kč.
> Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy gasč

Dále se jedná o přesun prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřeni Č.6./2020

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, rozpočtové opatřeni č. 6/2020 bylo schváleno

K bodu 20)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné se žádosti Mateřské Školy Bilovice-Lutotin o
schváleni převodu finančních prostředků z rezervního fondu MŠ na pořízeni nových šatních
skříněk pro děti. Starosta k tomu dodal, že se jedná o nákup skříněk, o které MŠ žádala již
několikrát,

Na zákiadě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje převod finančních prostředků ve výši 71.000,-KČ z rezervního
fondu mateřské školy na nákup nových šatních skříněk.

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

K bodu 21)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s uplatněním nároku na nemájetkovou újmu za
smrt ženy v prostorách Žudru, kterou uplatňuji pozůstalí. Tato věc je v současnosti řešena
s pojišťovnou.

0 Zastupitelstvo obce vzalo uplatněním nároku na náhradu nemajetkové újmy na
vědomi

K bodu 22)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy na část mSVOdňiCď u
lešanské silnice v Bilovicich, konkrétně část od Romže po konec farmy. Naše obec několikrát
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žádala Povodí Moravy, s,p. o bezúplatný převod tohoto pozemku, ale neúspěšně. Poté
podala žádost o koupi tohoto pozemku. V budoucnu by se na části vybudoval záliv pro
autobusovou zastávku,

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku parcelní číslo
1064/2, vodní plocha o výměře 4567m' v k. ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, zapsaný u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálni pracoviště Olomouc, LV prodávajiciho č.
366 s Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00, Brno, Č:70890013 za částku
101.337,50-KČ včetně DPH
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

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

K bodu 23)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem uzavřít nájemní smlouvu na
pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu č,p. 39 v Bílovicích, Jedná se o
prostory, které využívá ke svoji činnosti SDH BIlovice. SDH potřebuje uzavřenu smlouvu
především z důvodu, že žádá o dotaci z MAS Region Haná. Zastupitelé se shodli, že
nájemné bude symbolické ve výši 1,-KČ ročně,

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v budově č.p. 39 v Bílovicich s SDH Bílovice za částku 1,-KČ ročně.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

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

K bodu 24)
V tomto bodě dále stärosta seznámil přítomné s přípravou žádosti na MAS region Haná na
úpravu prostor v budově obecního úřadu v Bilovicich. V plánu rozvoje obce zpracovaném
v roce 2015 se počítalo s demolici objektu obecního úřadu v Bllovicich a následné výstavby
komunitního domu pro seniory. Dále se počítalo s úpravou domu Č.p. 25 v E3ilovicich na
přestavbu na hasičskou zbrojnici. v současnosti došlo k rekonstrukci budovy obecního úřadu
a k demolici budovy č-p. 25. Starosta tedy navrhl provést úpravu v plánu rozvoje obce, a to
tak, že dojde ke změně funkčního využiti těchto budov mezi sebou

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v plánu rozvoje obce ve využiti budov č.p. 39 a č.p. 25
v Bilovicich, a to tak, že dojde k jejich výměně v tabulce Č.42 v programu rozvoje obce

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

K bodu 25)
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s dotaci na provoz prodejny smíšeného zboží
v Bilovicich, kterou schválil Olomoucký kraj ve výši 50.000,-KČ. Jedná se o prostředky na
energie a na pracovníky prodejny. přijeti dotace musí schválit zastupitelstvo obce,

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijeti dotace od Olomouckého kraje z programu ,,Podpora
venkovských prodejen" ve výši 50.000,-KČ a uzavřeni smlouvy o poskytnuti dotace č.
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2020/01901/OSR/DSM s s Olomouckým krajem, jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11
Olomouc, lČ: 60609460. A zároveň schvaluje uzavřeni smlouvy o poskytnuti neinvestičniho
transferu ve výši 100.000,-KČ na provoz prociejny smíšeného zboží v BIlovicim s Moňikôu
Dostálovou, Bílovice 136, Bilovice-Lutotin. 798 41. Kostelec na Hané

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - pro: 9 - PROTI: O - ZDRZEL SE: O
· Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno

K bodu 26)
Diskuse

Starosta vyzval přítomné k diskusi
> uvedl, že nový asfaltový povrch komunikace v Lutotíně před jeho

domem je mnohem výše. než byla původní silnice a má obavu, že pň dešti hrozí
zaplaveni jeho domu vodou z komunikace. Zastupitelé o tomto problému diskutovali.
Starosta uvedl, že komunikace je stavěna podle schválené projektové dokumentace,
která vycházela z výšky uprostřed vozovky a krajnice byly zajeZděny mnohem niže a
nové obrubníky silnici ještě opticky zvyšuji. se dotázal, kdo dělá
technický dozor investora při této stavbě. Starosta uvedl, že Ing. Sedláček, který
opravu projektoval. J k tomu dodal, že dle jeho názoru není vhodné, aby
projektant dozoroval svůj projekt. Starosta navrhl. že situaci u domu
probere s realizační firmou a pokusi se možnému vtečení vody na soukromý pozemek
vyřešit zvýšením chodníku a odtokovým žlabem

> Manželé navrhli umístit na novou komunikaci směrem od kaple sv. Anny ke
mlýnu retardéry. které donutí řidiče automobilů jedoucí od lokality .pod vinohrady"
snížit rychlost. protože po opravě povrchu vozovky jezdi někteří řidiči neúměrně
rychle a ohrožuji tak chodce a cyklisty, kteří se na komunikaci pohybuji.
navrhl oslovit Centrum dopravního výzkumu a požádat o komplexní návrh řešeni pro
zvýšeni bezpečnosti na komunikacích v obci. Starosta uvedl, že umístěni retardérů se
musí naprojektovat a ned]at schválit dopravním inženýrem.

> Nikdo se do diskuse nepňhlásiL

K bodu 27)
Usneseni:

l.Zastupitelstvo obce Bilovice-Lutotin schvaluje:

1. Program zasedání
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Řičaře a Josefa
Měchům, DiS
Pro 9/ proti O/zdržel se O

3. Výsledek výběrového řízeni na akci ,,Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín" a uzavřeni
smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stävebni práce. zadané postupem mimo režim
zákona Č,134/2016 Sb.. o veřejných zakázkách, se společnosti STRABAG a.s. Kačírkova
982/4 150 00 Praha 5, lČ: 60838744 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni
dodávek a souvisejicich stavebních prací týkajících se projektu ,,Cyklostezka Kostelec na
Hané - Lutotín", a to v souladu s projektovou dokumentaci za cenu 7.136.971,53-KČ včetně
DPH
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

4. Uzavřeni smlouvy o poskytováni služeb s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1 191/4Oa,
Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 22.400,-KČ.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

5. Uzavřeni smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na projekt ,,Zvýšeni
bezpečnosti dopravy - oprava místní komunikace Lutotín" se společnosti STAVING
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engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Okmouc, lC: 25334107 za částku 217.800,-KČ
včetně DPH,
Pro 9/ proti 01 zdržel se O

6, Uzavření pňkäzni smlouvy na poradenství na akci .čykjostezka Kostelec na Hané - Lutotin" s
Ing. Lenkou Štajnerovou, Dě|n|cká 257, 768 61 Bystřice pod Hostýnem lČ: 87045958 za částku
30.250,-kč včemě dph.
Pro 9/ proti O/zdržel se O

7. přijeti dotace od Olomouckého kraje ve výši 2.250.000.-KČ z dotačního programu .Fond na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje" na
spolufinancování stavby kanalizace v Bílovicích a uzavřeni smlouvy o poskytnuti dotace s
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany. 779 11 Olomouc, lČ: 60609460.
Pro 9/ proti 0/ zdržel so o

8. Uzavřeni smlouvy o spolupráci s Obci Blatnička, lČ: 00488518. Blatnička 163, 696 71 za
částku 1.000,-KČ
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

9. Uzavřeni smbuvy o zřízeni věcného břemene č.: 014330059456/001 pro umístěni stavby
"Bílovice, DS NN, Herníková" na pozemcích parc.č. 1087, 1230 v katastrálním území Bílovice
se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO
28085400, za částku 1.100,-KČ
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

10. Zařazeni svého správního území působnosti MAS Region HANÁ pro realizaci strategie CLLD
na progtamové období 2021 - 2027.
Pro 9/ proti Olzdržel se O

11. Uzavřeni smlouvy na zpracováni studie proveditelnosti a podáni žádosti o dotaci na projekt
nBezpečnost dopravy v obci Bilovice-Lutotin. III. etapa" se společnosti BM asistent, s.r.o.
Lazecká 57/6, 772 ClO, Olomouc, lČ: 26796350 za částku 73.810,-KČ včetně DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

12. Uzavřeni příkazní smlouvy na zajištěni technického dozoru investora na akci nStavebni úpravy
objektu žudru v Bílovicích č,p. 35" za cenu 7.700,-KČ s Ing. Antoninem Vlčkem, Jana Zrzavého
3988/1, Prostějov, IČ: 48464775,
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

13. Uzavřeni příkazní smlouvy na technický dozor investora, koordmátora BOZP a autorský dozor
pň stavbě ,,Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín" se společnosti STAVING engineering,
s.r.o. Bylinková 365/14. 783 01, Olomouc, IČ' 25334107 za částku 181.500,-KČ včetně DPH
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

14. Sníženi plateb za likvidaci odpadních vod u uživatelů v nemovitostech, kde budou použity
domovní čerpací stanice o 50%. Dále zamítá žádost o účtováni stočného na základě skutečně
odebrané vody měřené domovním vodoměrem
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 1

15. Rozpočtové opatřeni Č.6/2020
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

16. Převod finančních prostředků ve výši 71.000.-KČ z rezervního fondu mateřské školy na nákup
nových šatních skříněk.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

17. Uzavřeni kupní smlouvy na koupi pozemku parcelní číslo 1064/2, vodní plocha o výměře
4567m' v k. ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrálni pracoviště Olomouc. LV prodávajiciho č. 366 s Povodím Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11. Veveří, 602 00, Brno. lČ:70890013 za částku 101.337,50-KČ včetně DPH
pro 9/ proti 0/ zdržel se O

18. Uzavřeni nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 39 v Bilovicich
s SDH Bílovice za Částku 1,-KČ ročně.
pro 9/ proti 0/ zdržel se O

19. Změnu v plánu rozvoje obce ve využiti budov č.p. 39 a č.p. 25 v Bilovicich, a to tak. že dojde
k jejich výměně v tabulce Č.42 v programu rozvoje obce
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ZÁPIS Č. 4/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

dne 2. července 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního domu v Lutotíně č.p. 79

Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
20. přijeti dotace od Olomouckého kraje z programu .Podpora venkovských prodejen" ve výši

5QOOO,-Kč a uzavřeni smlouvy o poskytnuti dotace č. 2020/01901/OSR/DSM 3 Olomouckým
krajem, jeremenkova 1191/40a, Hodolany. 779 11 Olomouc, lČ: 6O609460, A zároveň
schvaluje uzavřeni smlouvy o poskytnuti neinvestičn iho transtem ve výši 100.000,-KČ na
provoz prodejny smíšeného zboží v Bilovtich s Monikou Dostálovou, Bílovice 136, Bílovice-
Lutotín, 798 41, Kostelec na Hané
Pro 9/ proti 01 zdržel se O

ll. Zastupitelstvo obce Bilovice-LutotÍn bere na vědomi:

1. Plněni usneseni Č.3/2020
2. Zprávu o činnosti
3. Rozpočtová opatřeni Č.4/2020 a Č.5/2020
4. Uplatněním nároku na náhradu nemajetkové újmy

Ill. Zastupitelstvo obce Bílovice-LWotín pověřuje:

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod Č.3, Č.4, Č.5, Č.6,Č.7, Č.8, Č.9, Č.11,
Č.12, Č.13, Č.17, Č.18, Č.20 tohoto usneseni

2. Starostu obce k jednání s vlastníky pozemků ležících v místech plánovaných pro vybudováni
zálivů u autobusových zastávek.

lV. Zastupitelstvo obce Bilovice-Lutotin zamítá:
Žádost o účtováni stočného na základě skutečně odebrané vody měřené domovním vodoměrem

K bodu 28)

Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktívni účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání
zastupitelstva obce v 19:45 hodin.

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Bc. Miroslav Říčař...

Josef Měchura, DiS ..:.LG,

9=j"
místostarosta obce

ObeČ
Bli3vice - Lutotín

)kres prostějov

,.,=:ĹŠ

starosta obce

Vyvěšeno dne: 12.7.2020

Sňato dne'
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