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Účast: občané dle prezenční listiny. 
  
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Jaroslav Babiánek,  
                                   Jaroslav Navrátil, Vladimír Stančík   

              Nepřítomni: Jan Toman st., Jan Toman ml., Bc. Miroslav íča  

                                     
Program jednání:        

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Určení zapisovatele a ově ovatelů zápisu  
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.4/2018  

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  
6. Projednání nabídky na PD rek. kabelů ve ejného osvětlení v Bílovicích  
7. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na NP v č.p. 79 Lutotín  
8. Informace o výdeji nádob na t íděný odpad – plasty a papír  
9. Projednání žádosti o změnu územního plánu – parc. č. 1086   
10. Projednání smlouvy s BM asistent na projekt Bezpečnost dopravy   
11. Projednání smlouvy s E-On na z ízení věcného b emene pro kabel NN Bílovice  
12. Projednání smlouvy s E-On na z ízení věcného b emene pro kabel zahrady Lutotín 

13. Zadávací ízení kanalizace Bílovice – Lutotín  
14. Projednání nabídek na pacht pozemku 246/2 v k.ú. Bílovice  
15. Informace o záměru ČS na vytěsnění malých akcioná ů  
16. Projednání účastnické smlouvy na poskytovatele mobilních služeb  
17. Projednání GDPR – Základních pravidel postupů p i ochraně osobních údajů  
18. Projednání rozpočtového opat ení č. 5/2018  
19. Diskuse  

20. Usnesení  
21. Závěr        

 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:03 hodin, 
p ivítal p ítomné občany (na zasedání je kromě zastupitelů p ítomno cca 35 občanů) a 
uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo ádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla 
vyvěšena na ú ední desce od 26. zá í 2018, tedy více než 7 dní p ed jednáním 
zastupitelstva obce a je na něm p ítomno 6 členů, což je nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se. 

 

K bodu 2) 
Starosta p ečetl program jednání a navrhnul program rozší it o další body, které by 
zastupitelstvo obce mělo projednat: 
➢ Projednání smlouvy na poskytnutí dotace od Ol. kraje na rekonstrukci knihovny v 

Bílovicích ➢ Projednání stížnosti rodičů žáků navštěvující MŠ Bílovice 

➢ Projednání darovací smlouvy na zvoničku ➢ Projednání záměru na prodej pozemků v Bílovicích 

 
● Nato vyzval p ítomné k dalšímu doplnění programu. 
● Nikdo z dalších se k doplnění programu nep ihlásil, zasedání by tedy mělo mít na 

projednání celkem 25 bodů. 
 

● O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●  Návrh programu byl přijat. 
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K bodu 3) 
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného 

● Dále navrhl na ově ovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka a Petra Krupu 

 

● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat. 

  
K bodu 4) 

● Starosta obce informoval p ítomné o plnění usnesení p ijatých na minulém 
zasedání zastupitelstva obce. 

● Usnesení č.3: Usnesení bude revokováno a nahrazeno novým         
● Usnesení č.4: p íkazní smlouvy na akce „Oprava hasičské zbrojnice v Bílovicích“ 

za částku 16.000,-Kč a na akci „Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích" za částku 
19.000,-Kč s paní Michaelou Karáskovou, Šebetov č.p. 108, 67935, IČ: 
88265510.byly uzav eny 

● Usnesení č.5: smlouva o dílo s Bc. Tomášem Pečinkou, Dolany č.p.54, 783 16, 
IČ: 72089164 za cenu 808.699,-Kč včetně DPH. byla uzav ena 

● Usnesení č. 6: smlouva o dílo s Ji ím Boháčem, Ptení č.p. 168, 798 43. na akci 
„Oprava hasičské zbrojnice SDH Bílovice“ za cenu 1.158.737,-Kč včetně DPH 
byla uzav ena 

● Usnesení č.7 : smlouvy o dílo se společností. PB SCOM, s.r.o, Radniční č.p. 28, 
753 01, Hranice na akci „Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích za cenu 
2.172.095,09,-Kč včetně DPH. byla uzav ena 

● Usnesení č.8: P íkazní smlouva na zajištění technického dozoru investora na akci 
„Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích“ s Ing. Antonínem Vlčkem, Jana Zrzavého 
3988/1, Prostějov, IČ: 48464775 za částku 2.400,-Kč byla uzav ena 

● Usnesení č. 9: smlouva na manažerské ízení projektu pro vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace projektu „Oprava objektu obecního ú adu v Bílovicích č.p. 39 - 
opat ení pro snížení energetické náročnosti objektu" a částku 24.200,- Kč včetně 
DPH, smlouvy o dílo na organizaci zadávacího ízení za částku 35.090,-Kč včetně 
DPH a p íkazní smlouvy na administraci a správu projektu za částku 71.390,- Kč 
se společností TENDRA spol. s r.o. O echová 3336, 276 01, Mělník, IČ: 01820265 
byla uzav ena 

 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí 
 

  K bodu 5) 
Starosta obce informoval p ítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od 
minulého zasedání zastupitelstva obce: 
➢ Byly dokončeny stavební práce na opravě hasičské zbrojnice 

➢ Byly dokončeny stavební práce na statickém zajištění Žudru 

➢ V pátek 28.9. na svátek Svatého Václava byla odhalena zvonička, kterou obec 
dostala darem ➢ Byly zahájeny práce na rekonstrukci chaty na h išti 

➢ Byla p ipravena žádost na MZe o dotaci na výstavbu kanalizace v Bílovicích ➢ Začínáme p ipravovat PD na chodníky v Lutotíně a na cestu kolem trati do KnH 

➢ V úterý 9.10. 2018 budou zahájeny geodetické práce na odd. pozemků pro 
do ešení majetkových vztahů po obnově katastrálního operátu ➢ Byly provedeny revize herních prvků na obou h ištích 

 
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 

   K bodu 6)    
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Starosta v tomto bodě informoval p ítomné o cenové nabídce na zpracování projektové 
dokumentace k položení nových kabelů pro ve ejné osvětlení, rozhlas a chrániček pro 
optickou datovou síť v Bílovicích. Nabídku podala společnost PK Elektro, která 
zpracovává projektovou dokumentaci na uložení vedení nízkého napětí do země pro 
společnost E-On. Cena je včetně inženýrské činnosti. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje uzav ení smlouvy o dílo na vypracování 
projektové dokumentace na uložení kabelů VO v Bílovicích do země se společností PK 
Elektro, s.r.o. Hádecká 180/21, 614 0, Brno, IČ: 28310691 za částku 42.350,-Kč včetně 
DPH. 
Dále pově uje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

●   O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●   Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

                             
K bodu 7) 

Starosta v tomto bodě informoval p ítomné o žádosti pana na ukončení 
nájemní smlouvy na prostory pohostinství v Lutotíně, a to ze zdravotních důvodů.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje ukončení platnosti nájemní smlouvy na 
prostory pohostinství v Lutotíně k 30.9.2018 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno      
 
Starosta dále uvedl, že na uzav ení nové nájemní smlouvy na tyto prostory bude 
zve ejněn záměr.     
 

K bodu 8) 
V tomto bodě starosta informoval p ítomné o svozu t íděného odpadu z nádob, které byly 
nedávno vydávány občanům. Svoz byl původně plánován na konec zá í, ale doposud 
nebylo dodavatelem p edáno za ízení na vysypávání těchto nádob. K tomuto za ízení by 
bylo vhodné ještě dokoupit velkoobjemový kontejner pro svoz odpadu z těchto nádob. 
Svoz by probíhal pravděpodobně od poloviny listopadu. Pan  se dotázal, 
jakým způsobem bude svoz probíhat, starosta odpověděl, že odpad z nádob se sveze 
multikárou do velkoobjemového kontejneru na obci a tam si jej odveze společnost, 
zabývající se zpracováním odpadů k dalšímu zpracování. Dále uvedl, že pokud by jsme si 
nechali odpad svážet některou se svozových společností, která se touto činností zabývá, 
bylo by to finančně velmi náročné. Starosta dále navrhl po ídit kontejner pro tento odpad. 

 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup kontejneru pro svoz t íděného odpadu za částku 
38.900,-Kč +DPH 

 

●   O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●   Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 9) 

Starosta v tomto bodě informoval p ítomné o žádosti pana  o změnu 
funkčního využití pozemku parc. č. 1086 v K.Ú. Bílovice. Tuto žádost již projednalo 
zastupitelstvo obce na zasedání č.3/2018 a po ízení změny č. 2 územního plánu 
schválilo, ale ve změně je t eba odsouhlasit i využití parcely č. 1230 v KÚ Bílovice, jako 
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p íjezdovou komunikaci. Pan  se zavazuje uhradit veškeré náklady související 
s touto změnou ÚP. 

 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín po projednání revokuje:  
Žádost na Návrh po ízení změny č. 2 územního plánu Bílovice – Lutotín zkráceným 
postupem 
Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín po projednání schvaluje: 
po ízení Změny č. 2 Územního plánu obce Bílovice - Lutotín zkráceným postupem dle § 
55 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho obsahu (+ p íloha - stanovisko dle §55a 
stavebního zákona)  - doplnění - Změna č.2  územního plánu Bílovice - Lutotín spočívá 
ve vymezení plochy pro bydlení na pozemku parc. č. 1086 a plochy ve ejného 
prostranství na pozemku parc. č. 1230 v k.ú. Bílovice – Lutotín, úhradu nákladů 
související s touto změnou včetně nákladů na úplné znění územního plánu po změně, 
žádost o po ízení po izovatelem (Magistrát města Prostějov – odbor územního plánování 
a památkové péče, oddělení územního plánování), Ing. Miroslava Hochvalda jako 
určeného zastupitele, který bude spolupracovat s po izovatelem v průběhu po izování 
Změny č. 2 Územního plánu obce Bílovice – Lutotín 
 
  O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●   Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 10) 

V tomto bodě seznámil starosta p ítomné s návrhem smlouvy o dílo na administraci 
projektu „Bezpečnost dopravy v obci Bílovice-Lutotín, II. etapa“ se společností BM 
asistent, s.r.o. Jedná se o p ípravu žádosti o dotaci na vybudování chodníku na 
„Kamčatce“ v Bílovicích, který by se stavěl po vybudování kanalizace. Chodník by vedl 
po levé straně ve směru od mate ské školy k autobusové zastávce na lešanské. P ítomní 
občané navrhli vybudovat u mate ské školy p echod pro chodce, starosta k tomu uvedl, 
že je vhodnější vybudovat chodníky, vybudování p echodu by pravděpodobně neschválil 
dopravní inspektorát. Paní navrhla umístit v Lutotíně od kapličky ve 
směru na Bělecký mlýn dopravní značku obytná zóna, dodala k tomu, že po vybudování 
nové cesty „Pod vinohrady“ jezdí idiči v tomto úseku velmi rychle.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzav ení smlouvy o dílo č.26/2018 na p ípravu podkladů 
nezbytných pro podání žádosti o dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy v obci Bílovice-
Lutotín, II. etapa“ se společností BM asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, Olomouc, IČ: 
26796350 za částku 43.560,-Kč včetně DPH. 
Dále pově uje starostu obce podpisem této smlouvy. 
P ítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 

K bodu 11) 
Starosta v tomto bodě seznámil p ítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o 
z ízení věcného b emene p i p esunu nadzemního vedení nízkého napětí do země se 
společností E-On. Obec by za tohle b emeno měla inkasovat 120.000,-Kč. 
P ítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzav ení smlouvy o smlouvě budoucí o z ízení věcného 
b emene č.: PV- 1040013373/098 pro umístění stavby „Bílovice, kabel NN“ na 
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pozemcích parc.č. 262, 1230, 260/1, 69/1, 249, 84, 87, 887/2, 261, 204, 263, 894/1, 
190/1, 259/1, 1055, 264, 1039, 1043, 1, 79, 889, 131, 265, 1146, 1091, 1092, 14,, v 
katastrálním území Bílovice se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 120.000,-Kč. 
Dále pově uje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          
 

K bodu 12) 
V tomto bodě seznámil starosta p ítomné s návrhem smlouvy o z ízení věcného b emene 
na p ípojku nízkého napětí k zahradám v Lutotíně na parcelách č. 690, 694, 745 
v katastrálním území Lutotín. Na tuto smlouvu již byla v minulosti uzav ena smlouva o 
smlouvě budoucí. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzav ení smlouvy o z ízení věcného b emene 
č.: PV-014330050126/001 pro umístění stavby „Lutotín, DS NN, Faltýnková“. na 
pozemcích parc.č. 169/1, 171/1, 259/1, v katastrálním území Lutotín se společností 
E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, 
za částku 8.100,-Kč. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 

K bodu 13) 
V tomto bodě seznámil starosta p ítomné s probíhajícím výběrovým ízením na stavbu 
kanalizace v Bílovicích a Lutotíně. P ed jednáním zastupitelstva obce se sešla hodnotící 
komise, která kontrolovala, zda všechny společnosti, které se p ihlásily do tohoto 
výběrového ízení, doplnily všechny požadované doklady a zda splňují kvalifikační 
p edpoklady pro podání cenové nabídky. Do výběrového ízení na dodavatele těchto 
staveb se p ihlásilo  uchazečů, dva byli vy azeni, stanovené požadavky na kvalifikační 
p edpoklady dodavatele i ostatní podmínky k účasti v zadávacím ízení splnilo a k podání 
nabídky bude vyzváno těchto  uchazečů: 
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12. „Společnost VHS-ČAK Bílovice Lutotín“ - VÁHOSTAV – SK, 
a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratisklava – Slovenská republika, IČ: 
31356648,ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kromě íž, IČ: 
31631134             

13. VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že k výzvě k podání nabídky bude vyzváno 13 
dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace k předložení nabídkové ceny veřejné 
zakázky „Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín“.  

 
Dále starosta navrhl p ijmout usnesení o vyloučení účastníků V  na kanalizaci, kte í 
kvalifikační p edpoklady nesplnili: Zastupitelstvo obce Bílovice – Lutotín vylučuje, dle §48 
odstavec 2 písmeno b, zákona č. 134/2016 Sb., z další účasti v zadávacím ízení 
„Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín“ účastníka AQUASYS spol. s r.o., Jámská 
2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447. Účastník zadávacího ízení 
AQUASYS spol. s r.o., IČ: 25344447 nedoložil ve stanovené lhůtě doklady k objasnění 
podané žádosti o účast. 
Zastupitelstvo obce Bílovice – Lutotín vylučuje, dle §48 odstavec 2 písmeno b, zákona č. 
134/2016 Sb., z další účasti v zadávacím ízení „Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín“ 
účastníka FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ: 
25317628. Účastník zadávacího ízení FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 
25317628 nedoložil ve stanovené lhůtě doklady k objasnění podané žádosti o účast. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 14) 

V tomto bodě seznámil starosta p ítomné s nabídkou  na pacht 
parcely č. 246/2 v KÚ Bílovice (bývalá Pírkova zahrada), kterou podali na základě 
zve ejněného záměru. Nabízejí pachtovné ve výši 800,-Kč za rok. Starosta se dotázal 
p ítomných, zda má někdo z p ítomných zájem si tento pozemek pronajmout, nikdo se 
nep ihlásil. 

 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzav ení pachtovní smlouvy 

na pacht pozemku 
parc.č. 246/2 – zahrada, o výmě e 1356m2 v k.ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV č.1, 
vedeno u Katastrálního ú adu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov za částku 800,-Kč (slovy 
osm set korun) ročně. 
P ítomní zastupitelé měli možnost si návrh pachtovní smlouvy prostudovat 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 15) 

Starosta v tomto bodě informoval p ítomné o vytěsnění malých akcioná ů České 
Spo itelny, a.s. o kterém rozhodl většinový vlastník ERSTE GROUP. Naše obec vlastní 
200 akcií ČS, a.s. ERSTE GROUP zaplatí malým akcioná ům 1328,-Kč za akcii. 
 

K bodu 16) 
V tomto bodě seznámil starosta p ítomné s návrhem účastnické smlouvy k telefonním 
číslům, která jsou používány k ovládání místního rozhlasu, k otevírání vrat a bran a byly 
doposud na p edplacené karty. 
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● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzav ení účastnické smlouvy se společností T-Mobile 
Czech Republic, a.s. Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4 IČ:64949681. 
 

●  O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●  Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 17) 

V tomto bodě seznámil starosta p ítomné s návrhem usnesení k základním pravidlům 
postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů: 

Čl. 1 
(1) Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín usnesením č.  3/2018 ze dne 29. 6. 2018 vzalo 
na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné 
a p enesené působnosti obce v souladu s na ízením 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 zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné na ízení o ochraně osobních údajů) – GDPR. 
(2) Zastupitelstvo obce Bílovice Lutotín ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce, 
aby p i plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi obce ukládá 
zajistit dodržování těchto pravidel p i zpracování osobních údajů obecním ú adem a p i 
plnění smluv, jejichž p edmětem je zpracování osobních údajů. 

Čl. 2 
(1) Obec zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými 
v čl. 6 GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování 
osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy 
v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR. 
(2) K osobním údajům mají p ístup pouze osoby, které s nimi pot ebují nakládat p i 
plnění svých úkolů a povinností pro obec. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, 
s nimiž se seznamují, mlčenlivost. 
(3) V p ípadech, kdy obec hodlá v souladu s GDPR zve ejnit osobní údaje, nap íklad ve 
zpravodaji obce nebo na internetových stránkách, vždy p edem posoudí vhodnost a 
rozsah tohoto zve ejnění. 

Čl. 3 
(1) Obec p ijímá opat ení k zabezpečení osobních údajů, a to zejména: 
a) zajištění p ítomnosti osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 v prostorách, kde jsou 
zpracovávány osobní údaje, po dobu, kdy jsou tyto prostory p ístupné jiným osobám, 
pop ípadě uzamykání listin s osobními údaji, pokud osoba uvedená v čl. 2 odst. 2 není 
v této době p ítomna, 
b) uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje, 
c) ochrana p ístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními 
silnými hesly a ochrana těchto hesel p ed vyzrazením, 
d) ochrana výpočetní techniky antivirovými programy; to platí také pro p enosná za ízení, 
pokud jsou pro ně takové programy běžně dostupné, 
e) další vhodná opat ení prováděná odpovědnou osobou pro ochranu p enosné 
výpočetní techniky nebo p enosných úložišť dat (nap íklad neustálý dohled, zamčený 
p epravní obal, folie na displeji, šifrování dat, osobní manipulace s úložištěm p i 
kopírování dat do jiného p ístroje), 
f) šifrování souborů s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými 
nebo citlivými osobními údaji v p ípadě odesílání souboru e-mailem nebo jeho uložení na 
sdílené úložiště.  
(2) Obec vede evidenci výpočetní techniky, úložišť dat a programového vybavení 
používaných ke zpracování osobních údajů. U p enosné výpočetní techniky a úložišť dat 
se eviduje též osoba odpovědná za využívání p enosného za ízení a za jeho ochranu 
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p ed neoprávněným p ístupem. Obec zajišťuje, aby výpočetní technika a úložiště dat 
používaná ke zpracování osobních údajů nebyla využívána k soukromým účelům.  
(3) Obec vede evidenci klíčů používaných k uzamykání listin s osobními údaji a 
uzamykání prostor, v nichž se zpracovávají osobní údaje.  
(4) Obec dbá na ádné plnění povinností podle p edpisů upravujících spisovou službu 
a archivnictví, zejména včas a ádně provádí skartační ízení.  

Čl. 4 
(1) Obec z ídila funkci pově ence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pově enec“). 
Pově enec plní povinnosti podle čl. 37 až 39 GDPR v souladu se smlouvou nebo jiným 
dokumentem upravujícím vzájemná práva a povinnosti obce a pově ence.   
(2) Obec dále 
a) vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR, 
b) zajišťuje informování subjektů údajů podle čl. 13 a 14 GDPR, 
c) naplňuje práva subjektů údajů, zejména práva na p ístup k údajům podle čl. 15 GDPR 
a práva na opravu podle čl. 16 GDPR a 
d) provádí ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a 
34 GDPR. 
(3) Návrhy záznamů, informací, vy ízení žádostí a ohlášení a oznámení podle odstavce 2 
zpracovává pově enec. 
(4) Obec poskytuje pově enci pot ebnou součinnost. 

Čl. 5 
(1) Obec vede evidenci opat ení podle čl. 3, evidenci p ípadných souhlasů se 
zpracováním osobních údajů a evidenci p ípadů porušení zabezpečení osobních údajů. 
(2) Obec pravidelně, nejméně jednou ročně vyhodnocuje plnění pravidel ochrany 
osobních údajů a p ijímá opat ení k nápravě. Vyhodnocení zpracovává pově enec za 
součinnosti obce. 

 
●  O návrhu nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●  Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 18) 

V tomto bodě starosta seznámil p ítomné s rozpočtovým opat ením č.V/2018.   ➢ Na p íjmové stránce se jedná o navýšení p íjmů o 90.000Kč. 
➢ Na výdajové stránce se jedná o ponížení výdajů o 90.000,-Kč. ➢ Rozdíl mezi p íjmy a vydáními p íjem je tedy +- 0,-Kč ➢  

Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. V/2018 na vědomí  
 
V tomto bodě dále starosta seznámil p ítomné s návrhem rozpočtového opat ení 
č.VI/2018.   ➢ Na p íjmové stránce se jedná o navýšení p íjmů o 0,-Kč. ➢ Na výdajové stránce se jedná o ponížení výdajů o 225.000,-Kč. 
➢ Rozdíl mezi p íjmy a vydáními p íjem je tedy - 225.000,-Kč 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opat ení č.VI/2018 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. VI/2018 bylo schváleno     
      
 

K bodu 19) 
V tomto bodě seznámil starosta p ítomné s dotací na rekonstrukci vnit ních prostor 
knihovny v obci Bílovice, která byla pro naši obec schválena z dotačního programu na 



 

ZÁPIS č. 5/ 8                                                                                                                             
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

Dne 4. října 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35 
 

Stránka | 9  

 

podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji 2018. Poskytovatelem 
dotace je Olomoucký kraj a dotace na tento projekt je ve výši 170.000,-Kč. P ijetí dotace 
a uzav ení smlouvy o poskytnutí dotace je t eba schválit zastupitelstvem obce. 
Spoluúčast naší obce je ve výši 50% a dotace bude použita na rekonstrukci podlahy, 
výmalbu, instalaci nových dve í, nákup a instalaci stínící techniky, výměnu 
elektroinstalace, osvětlení a na dovybavení novým nábytkem. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje p ijetí dotace ve výši 170.000,-Kč od Ol. kraje na 
„Rekonstrukci vnit ních prostor knihovny v obci Bílovice“ a uzav ení smlouvy o poskytnutí 
dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 
60609460. 
Dále pově uje starostu obce podpisem této smlouvy. 
P ítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 20) 

V tomto bodě seznámil starosta p ítomné se stížností na editelku Mate ské školy 
Bílovice – Lutotín, která byla doručena starostovi obce a jednotlivým zastupitelům. 
Rodiče požadují projednat stížnost na zasedání zastupitelstva obce. Pod stížností jsou 
podepsáni rodiče osmi dětí navštěvujících MŠ. Starosta stížnost p ečetl, mezi p ítomnými 
občany a editelkou MŠ Michaelou Bernatíkovou a učitelkou Hanou Bašnou, proběhla 
dlouhá debata k jednotlivým bodům stížnosti. Část p ítomných občanů zasedání 
zastupitelstva opustila, protože dle jejich názoru měla tato debata proběhnout v MŠ a ne 
na jednání zastupitelstva obce. P ítomní rodiče a vedení MŠ se nakonec dohodli, že 
budou svolány t ídní schůzky s rodiči v MŠ, kde najdou společné ešení nastalé situace. 

 
K bodu 21) 

V tomto bodě seznámil starosta p ítomné s návrhem darovací smlouvy na zvoničku, 
která je umístěna p ed budovou Žudru. Slavnostní vysvěcení zvoničky proběhlo na 
svátek sv. Václava 28. zá í za účasti široké ve ejnosti, hasičů, hanáků a architektů, kte í 
tuto zvoničku naší obci darovali.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzav ení darovací smlouvy na umělecké dílo – zvoničku 
s Ing. arch. Janem Jakubem Tesa em Ph.D. Na Rozdílu 719/26, 160 00, Praha a Prof.  
Ing. arch. Jánem Stempelem, Chomutovská 1037/7, 161 00, Praha. 
Dále pově uje starostu obce podpisem této smlouvy. 
P ítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 22 

V tomto bodě seznámil starosta p ítomné s dalšími žádostmi občanů o prodej pozemků, 
nebo jejich částí, které doposud využívají, ale pozemky jsou ve vlastnictví obce a na 
tento nesoulad se p išlo p i obnově katastrálního operátu a digitalizaci katastrálních map. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta p ijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje zve ejnění záměrů na prodej pozemků ve vlastnictví obce, 
které občané a společnosti dlouhodobě využívají a o prodej pozemku si požádají 
Dále pově uje starostu zve ejněním záměrů 
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● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 23) 

Diskuse 

            Starosta vyzval p ítomné k diskusi  
➢ Nikdo se do diskuse nep ihlásil. 

 
K bodu 24) 

Usnesení: 

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
1. Program zasedání 

 Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ově ovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka a 

pana Petra Krupu 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0         

3. Uzav ení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na uložení kabelů VO 
v Bílovicích do země se společností PK Elektro, s.r.o. Hádecká 180/21, 614 0, Brno, IČ: 
28310691 za částku 42.350,-Kč včetně DPH. 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Ukončení platnosti nájemní smlouvy na prostory pohostinství v Lutotíně k 30.9.2018      
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Nákup kontejneru pro svoz t íděného odpadu za částku 38.900,-Kč +DPH  
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Po projednání po ízení Změny č. 2 Územního plánu obce Bílovice - Lutotín zkráceným 
postupem dle § 55 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho obsahu (+ p íloha - 
stanovisko dle §55a stavebního zákona)  - doplnění - Změna č.2  územního plánu Bílovice 
- Lutotín spočívá ve vymezení plochy pro bydlení na pozemku parc. č. 1086 a plochy 
ve ejného prostranství na pozemku parc. č. 1230 v k.ú. Bílovice – Lutotín, úhradu nákladů 
související s touto změnou včetně nákladů na úplné znění územního plánu po změně, 
žádost o po ízení po izovatelem (Magistrát města Prostějov – odbor územního plánování a 
památkové péče, oddělení územního plánování), Ing. Miroslava Hochvalda jako určeného 
zastupitele, který bude spolupracovat s po izovatelem v průběhu po izování Změny č. 2 
Územního plánu obce Bílovice – Lutotín 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Uzav ení smlouvy o dílo č.26/2018 na p ípravu podkladů nezbytných pro podání žádosti o 
dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy v obci Bílovice-Lutotín, II. etapa“ se společností BM 
asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, Olomouc, IČ: 26796350 za částku 43.560,-Kč včetně 
DPH. 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Uzav ení smlouvy o smlouvě budoucí o z ízení věcného b emene č.: PV- 1040013373/098 
pro umístění stavby „Bílovice, kabel NN“ na pozemcích parc.č. 262, 1230, 260/1, 69/1, 
249, 84, 87, 887/2, 261, 204, 263, 894/1, 190/1, 259/1, 1055, 264, 1039, 1043, 1, 79, 889, 
131, 265, 1146, 1091, 1092, 14,, v katastrálním území Bílovice se společností E.ON 
Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za 
částku 120.000,-Kč. 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0    

9. U uzav ení smlouvy o z ízení věcného b emene č.: PV-014330050126/001 pro umístění 
stavby „Lutotín, DS NN, Faltýnková“ na pozemcích parc.č. 169/1, 171/1, 259/1, v 
katastrálním území Lutotín se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 8.100,-Kč. 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 



 

ZÁPIS č. 5/ 8                                                                                                                             
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

Dne 4. října 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35 
 

Stránka | 11  

 

10. Uzav ení pachtovní smlouvy s 
na pacht pozemku parc.č. 246/2 – zahrada, o výmě e 

1356m2 v k.ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV č.1, vedeno u Katastrálního ú adu pro 
Olomoucký kraj, KP Prostějov za částku 800,-Kč (slovy osm set korun) ročně. 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 

11. Uzav ení účastnické smlouvy se společností T-Mobile Czech Rep míčkova 
2144/1, 148 00, Praha 4 IČ:64949681. 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů: 
Čl. 1 

(1) Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín usnesením č.  3/2018 ze dne 29. 6. 2018 vzalo 
na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné 
a p enesené působnosti obce v souladu s na ízením 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 zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné na ízení o ochraně osobních údajů) – GDPR. 
(2) Zastupitelstvo obce Bílovice Lutotín ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce, 
aby p i plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi obce ukládá 
zajistit dodržování těchto pravidel p i zpracování osobních údajů obecním ú adem a p i 
plnění smluv, jejichž p edmětem je zpracování osobních údajů. 

Čl. 2 
(1) Obec zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými 
v čl. 6 GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování 
osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy 
v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR. 
(2) K osobním údajům mají p ístup pouze osoby, které s nimi pot ebují nakládat p i 
plnění svých úkolů a povinností pro obec. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, 
s nimiž se seznamují, mlčenlivost. 
(3) V p ípadech, kdy obec hodlá v souladu s GDPR zve ejnit osobní údaje, nap íklad ve 
zpravodaji obce nebo na internetových stránkách, vždy p edem posoudí vhodnost a 
rozsah tohoto zve ejnění. 

Čl. 3 
(1) Obec p ijímá opat ení k zabezpečení osobních údajů, a to zejména: 
a) zajištění p ítomnosti osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 v prostorách, kde jsou 
zpracovávány osobní údaje, po dobu, kdy jsou tyto prostory p ístupné jiným osobám, 
pop ípadě uzamykání listin s osobními údaji, pokud osoba uvedená v čl. 2 odst. 2 není 
v této době p ítomna, 
b) uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje, 
c) ochrana p ístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními 
silnými hesly a ochrana těchto hesel p ed vyzrazením, 
d) ochrana výpočetní techniky antivirovými programy; to platí také pro p enosná za ízení, 
pokud jsou pro ně takové programy běžně dostupné, 
e) další vhodná opat ení prováděná odpovědnou osobou pro ochranu p enosné 
výpočetní techniky nebo p enosných úložišť dat (nap íklad neustálý dohled, zamčený 
p epravní obal, folie na displeji, šifrování dat, osobní manipulace s úložištěm p i 
kopírování dat do jiného p ístroje), 
f) šifrování souborů s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými 
nebo citlivými osobními údaji v p ípadě odesílání souboru e-mailem nebo jeho uložení na 
sdílené úložiště.  
(2) Obec vede evidenci výpočetní techniky, úložišť dat a programového vybavení 
používaných ke zpracování osobních údajů. U p enosné výpočetní techniky a úložišť dat 
se eviduje též osoba odpovědná za využívání p enosného za ízení a za jeho ochranu 
p ed neoprávněným p ístupem. Obec zajišťuje, aby výpočetní technika a úložiště dat 
používaná ke zpracování osobních údajů nebyla využívána k soukromým účelům.  
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(3) Obec vede evidenci klíčů používaných k uzamykání listin s osobními údaji a 
uzamykání prostor, v nichž se zpracovávají osobní údaje.  
(4) Obec dbá na ádné plnění povinností podle p edpisů upravujících spisovou službu 
a archivnictví, zejména včas a ádně provádí skartační ízení.  

Čl. 4 
(1) Obec z ídila funkci pově ence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pově enec“). 
Pově enec plní povinnosti podle čl. 37 až 39 GDPR v souladu se smlouvou nebo jiným 
dokumentem upravujícím vzájemná práva a povinnosti obce a pově ence.   
(2) Obec dále 
a) vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR, 
b) zajišťuje informování subjektů údajů podle čl. 13 a 14 GDPR, 
c) naplňuje práva subjektů údajů, zejména práva na p ístup k údajům podle čl. 15 GDPR 
a práva na opravu podle čl. 16 GDPR a 
d) provádí ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a 
34 GDPR. 
(3) Návrhy záznamů, informací, vy ízení žádostí a ohlášení a oznámení podle odstavce 2 
zpracovává pově enec. 
(4) Obec poskytuje pově enci pot ebnou součinnost. 

Čl. 5 
(1) Obec vede evidenci opat ení podle čl. 3, evidenci p ípadných souhlasů se 
zpracováním osobních údajů a evidenci p ípadů porušení zabezpečení osobních údajů. 
(2) Obec pravidelně, nejméně jednou ročně vyhodnocuje plnění pravidel ochrany 
osobních údajů a p ijímá opat ení k nápravě. Vyhodnocení zpracovává pově enec za 
součinnosti obce. 

             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 
13. Rozpočtové opat ení č. VI/2018 

             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 
14. P ijetí dotace ve výši 170.000,-Kč od Ol. kraje na „Rekonstrukci vnit ních prostor knihovny 

v obci Bílovice“ a uzav ení smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460. 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 

15. Uzav ení darovací smlouvy na umělecké dílo – zvoničku s Ing. arch. Janem Jakubem 
Tesa em Ph.D. Na Rozdílu 719/26, 160 00, Praha a Prof.  Ing. arch. Jánem Stempelem, 
Chomutovská 1037/7, 161 00, Praha. 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 

16. Zve ejnění záměrů na prodej pozemků ve vlastnictví obce, které občané a společnosti 
dlouhodobě využívají a o prodej pozemku si požádají 
             Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 

 

II.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín revokuje: 
1. Usnesení č. 3/2018, bod č.4 Změnu č. 2 územního plánu obce Bílovice-Lutotín zkráceným 

postupem, která obsahuje změnu funkčního využití pozemku parcelní číslo 1086. 
 

III.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, 

č.14, č.15 
2. Starostu obce spolupracovat s po izovatelem ÚP v průběhu po izování změny č.2 

územního plánu 
3. Starostu obce zve ejněním záměru uvedených v článku I. bod č.7, č.16 

 

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 

1. Plnění usnesení č.4/2018. 
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2. Zprávu o činnosti  
3. Že k podání nabídky bude vyzváno 1  dodavatelů, kte í prokázali splnění kvalifikace 

k p edložení nabídkové ceny ve ejné zakázky „Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín“.  
4. Informaci o rozpočtovém opat ení č. V/2018 

 

IV.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín vylučuje: 
 

1. Dle §48 odstavec 2 písmeno b, zákona č. 134/2016 Sb., z další účasti v zadávacím ízení 
„Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín“ účastníka AQUASYS spol. s r.o., Jámská 2488/65, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447. Účastník zadávacího ízení AQUASYS spol. s r.o., 
IČ: 25344447 nedoložil ve stanovené lhůtě doklady k objasnění podané žádosti o účast.    
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Dle §48 odstavec 2 písmeno b, zákona č. 134/2016 Sb., z další účasti v zadávacím ízení 
„Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín“ účastníka FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ: 25317628. Účastník zadávacího ízení FIRESTA-

Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628 nedoložil ve stanovené lhůtě doklady 
k objasnění podané žádosti o účast.                                                                                     
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0 

K bodu 25) 

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

 

 

Zapsal: Martin Smutný 

 
 
Ově ili: Jaroslav Babiánek…………………………… 

 

            Petr Krupa ………………………………… 

 

 

 

Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 

místostarosta o e                                                                                                                             starosta obce 

 

 

Vyvěšeno dne: 14.10.2018 

 

Sňato dne: ……………………………… 

 

 

 


