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Účast: občané dle prezenční listiny 

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

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 5/2021 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  
6. Projednání přijetí dotace z POV na rekonstrukci chodníků a komunikací v Bílovicích 

7. Projednání výsledku VŘ na rekonstrukci chodníků a komunikací v Bílovicích 

8. Seznámení s výsledky auditu hospodaření 
9. Projednání způsobu prodeje stavebních pozemků u cyklostezky v Lutotíně 

10. Projednání uzavření dohody o pracovní činnosti na hospodářku obce 

11. Projednání uzavření smluv o výpůjčce se spolky 

12. Projednání pronájmu parcely č. 606 v k.ú. Lutotín 

13. Projednání dodatku smlouvy k aukci energií 
14. Seznámení s kanalizačním řádem 

15. Projednání věcného břemene s Městem Kostelec n/H na kanal. přivaděč 

16. Seznámení s rozp. opatřeními č.9/2021 a projednání rozp. opatření č. 10/2021 

17. Diskuse  

18. Usnesení  
19. Závěr        

 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, přivítal 
přítomné zastupitele a občana (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomen 1 občan) a uvedl, 
že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední 
desce od 22. září 2021, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm 
přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet 
se.  
Dále dodal, že zasedání se opět koná v době zpřísněných hygienických opatření, přítomní 
zastupitelé a občané tedy mají na dýchacích cestách nasazeny respirátory a mezi sebou 
udržují rozestupy.  
 

K bodu 2) 
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další bod, který by zastupitelstvo 
obce mělo projednat: 
⮚ Projednání podání žádostí o dotace na MMR 

● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

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

 

● O návrhu programu nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●  Návrh programu byl přijat. 
 

K bodu 3) 
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného 

● Dále navrhl na ověřovatele zápisu pana Pavla Ptáčka a pana Vladimíra Stančíka 

● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat. 
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K bodu 4) 
Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání 
zastupitelstva obce. 

● Usnesení č.3: smlouva o dílo se společností STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 150 00 
Praha 5 IČ: 60838744 k provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících 
se projektu „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY LUTOTÍN“ a to v souladu s 
projektovou dokumentací za cenu 2.547.623,84 Kč včetně DPH byla uzavřena                                                                                                  

● Usnesení č.4: smlouva o dílo s Pavlem Miserovským, Bratří Sousedíků 1092, 760 01 
Zlín, IČ: 45676241 týkající se projektu „Revitalizace zeleně v intravilánu obce 
Bílovice - Lutotín“ za cenu 970.310,35 Kč včetně DPH doposud nebyla uzavřena 

● Usnesení č.5: Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na projekt 
„Obnova eko stability funkcí vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů obcí Bílovice 
– Lutotín“ se společností AQUADROP, s.r.o. Sazovice 9, 763 01 Mysločovice, IČ: 
07419023 za částku 502.150, -Kč včetně DPH doposud nebyla uzavřena 

● Usnesení č.6: smlouva o poskytování služeb s Olomouckým krajem, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku 16.450,-Kč byla 
uzavřena 

● Usnesení č.9: pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 
s Kooperativa pojišťovna a.s. Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8, IČ:47116617 za částku 
4.275,-Kč ročně byla uzavřena 

● Usnesení č.13: dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací s Městem Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, 798 41 
Kostelec na Hané doposud nebyla uzavřena 

 

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

Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od minulého 
zasedání zastupitelstva obce: 
⮚ Byla uzavřena dohoda o ukončení odvádění odpadních vod kanalizací s Provozovnami 

města Kostelec na Hané – po kolaudaci kanalizace ji nahradila Dohoda u úpravě 
vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací s Městem 
Kostelec na Hané.  

⮚ V sobotu 18.9.2021 proběhl svoz nebezpečného a objemného odpadu. Bylo sebráno 
200 ks materiálů obsahujících azbest, 240 kg olejů a tuků, 440 ks barev, 2 kg léků a 2 
tuny objemného odpadu 

⮚ V pondělí 20.9.2021 byla v Čelechovicích v parku veřejně projednávána „Adaptační 
strategie Mikroregionu Kostelecko na klimatickou změnu, které se zúčastnili zástupci 
jednotlivých obcí, veřejnost a zástupci médií. Rozhovor se starostou vysílala ČT 1 ve 
zprávách.   

⮚ Firma Infos provádí výkopové práce a pokládku optického vedení a přípojek v Lutotíně. 
⮚ Byla provedena oprava povrchu komunikace v obci 

⮚ Byla zahájeny práce na budování autobusových zastávek na hlavní silnici nad Lutotínem 

⮚ Starosta poděkoval místním spolkům za organizaci kulturních akcí v rámci hodů 
v Bílovicích a oslav svátku sv. Anny v Lutotíně.    
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 
    
K bodu 6)    

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s dotací na spolufinancování opravy části chodníků 
v Bílovicích, kterou jsme obdrželi jako náhradníci od Olomouckého kraje. Dotace je ve výši 
500.000,-Kč a bude použita na spolufinancování opravy chodníku a parkovacích míst mezi 
školkou a mostem přes Romži. 
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Přijetí dotace je podmíněno schválením zastupitelstva obce.  
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 500.000,-Kč od Ol. kraje na projekt 
„Rekonstrukce chodníků v obci Bílovice“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu  
02_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce č. 2021/03469/OSR/DSM 
s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
 Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

 

K bodu 7) 
V tomto bodě starosta informoval přítomné o výběrovém řízení na akci „REKONSTRUKCE 
KOMUNIKACÍ V OBCI BÍLOVICE - LUTOTÍN“. Starosta popsal, co je součástí tohoto projektu. 
Jedná se o dvě části, první je chodník, odvodnění ze střech, úprava výškových rozdílů mezi 
komunikací a chodníkem a vybudování několika parkovacích stání mezi školkou a mostem přes 
Romži. Na tuto část má obec schválenou dotaci ve výši 500.000,-Kč od Ol. kraje.  
No druhou část, což je vybudování chodníku na „Kamčatce“ v Bílovicích, má obec schválenou 
dotaci ve výši 600.000,-Kč na spolufinancování od MMR, ale na tuto část se ještě požádá 
v příštím roce o dotaci na Olomoucký kraj. Pokud se nám nepodaří dotaci získat, nebudeme tuto 
stavbu pravděpodobně z důvodu velké finanční náročnosti realizovat.  
Výběrové řízení na dodavatele proběhlo současně na obě stavby dne 16. září 2021 na obecním 
úřadě za účasti tříčlenné hodnotící komise. Na účast ve výběrovém řízení bylo osloveno pět 
dodavatelů. Cenovou nabídku předložily dvě společnosti. 
⮚ KP Stavební společnost s.r.o. s částkou 865.736,02-Kč + 1.707.347,49-Kč 

⮚ ČAK CZ, s.r.o. .r.o. s částkou 992.749,-Kč + 1.942.585,56-Kč 
Nejlevnější nabídku tedy předložila společnost KP Stavební společnost s.r.o. 
Se společností KP Stavební společnost s.r.o. by tedy měla být uzavřena smlouva o dílo na tuto 
stavbu, smlouva na část na „Kamčatce“ bude mít doložku, že pokud obec nezíská dotaci na 
spolufinancování, nebude se tato část realizovat. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „REKONSTRUKCE 
KOMUNIKACÍ V OBCI BÍLOVICE - 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 KP Stavební společnost s.r.o. Určická 1273/76, 796 01, Prostějov, 
IČ:29205794  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících 
stavebních prací týkajících se projektu „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V OBCI BÍLOVICE - 
LUTOTÍN“ to v souladu s projektovou dokumentací za cenu 1.047.540,58-Kč včetně DPH 
za část č. 1 a 2.065.890,46-Kč včetně DPH z část č.2.                                                                                                    
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.                                                                  
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy o dílo prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 8) 

Starosta v tomhle bodu zasedání informoval přítomné o dílčím přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2021, které proběhlo 23. srpna 2021 pracovníky odboru kontroly Olomouckého kraje 
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo: 
⮚ Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 

prostředků,  
⮚ peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,  
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⮚ hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,  

⮚ vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k 
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,  

⮚ nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, 
s nímž hospodaří územní celek,  

⮚ zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,  
⮚ stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, -  zřizování věcných břemen k majetku 

územního celku, 
⮚ účetnictví vedené územním celkem 

 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce 2021 
na vědomí 
 

K bodu 9) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se záměrem zastupitelstva nabídnout k prodeji 
několik stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů a pro výstavbu garáží. Jedná se o 
pozemky u cyklostezky v Lutotíně a na tento prodej již byl zveřejněn předběžný záměr.  
Mezi zastupiteli proběhla diskuze, při které řešili, zda pozemky nabídnout přednostně místním 
občanům, nebo prodej zveřejnit tak, aby se přihlásilo co nejvíce zájemců, čímž by se za prodej 
pozemků získala nejvyšší částka do obecního rozpočtu. Starostovi, ani nikomu ze zastupitelů 
se nikdo z místních občanů se zájmem o koupi pozemků na základě předběžného záměru 
nepřihlásil. Zastupitelé se tedy nakonec shodli na prodeji pozemků v elektronické aukci.  
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje způsob prodeje stavebních pozemků v elektronické aukci a 
zveřejnění záměru na prodej těchto pozemků. Jednotlivé parcely vzniknou oddělením ze 
stávajících parcel geometrickým plánem číslo 142-84/2021. Jedná se o pozemky: parcelní 
číslo 184/4, orná půda o výměře 759m2 v KÚ Lutotín, parcelní číslo 184/11, orná půda o 
výměře 759m2 v KÚ Lutotín, parcelní číslo 184/13, orná půda o výměře 758m2 v KÚ Lutotín, 
parcelní číslo 184/14, zahrada o výměře 27m2 v KÚ Lutotín a parcelní číslo 184/15, zahrada o 
výměře 27m2 v KÚ Lutotín. Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce Bílovice-
Lutotín, zapsáno na LV č.1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální 
pracoviště Prostějov. 
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto záměru 

 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 10) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dohody o pracovní činnosti s Evou 
Oščádalovou. Uzavření této smlouvy musí schválit zastupitelstvo obce, protože je jeho 
členkou. Současná hospodářka je zdravotně indisponovaná a při zpracovávání její agendy ji  
musí někdo zastoupit. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti s paní Evou Oščádalovu, 
Bílovice č.p.51, 798 41, Bílovice-Lutotín 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
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● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 
 

K bodu 11) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s dotacemi na vybavení, které získaly spolky. Jednou 
z podmínek pro proplacení dotací je, aby pořízené vybavení měly spolky kde uložit, proto 
potřebují s obcí uzavřít smlouvy o výpůjčce těchto prostor. Záměry na uzavření těchto smluv 
byly zveřejněny po minulém zasedání zastupitelstva obce. Ke zveřejněným záměrům se nikdo 
nevyjádřil. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o výpůjčce skladů na hřišti v Lutotíně na 
parcele č.689 v K.Ú. Lutotín se Spolkem Klub přátel Lihoměrky, Lutotín č.p. 79, Bílovice – 
Lutotín, 798 41, IČ:07262167 a uzavření dohody o výpůjčce skladů na hřišti v Bílovicích na 
parcele č.1166 v K.Ú. Bílovice s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bílovice, Bílovice 39, 
798 41 Bílovice – Lutotín, IČ: 62859820  
Dále pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.                              
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 12)    

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy na pronájem pozemku za 
mlýnem v Lutotíně, záměr na pronájem tohoto pozemku byl zveřejněn po minulém zasedání 
zastupitelstva obce reagoval na něj pouze žadatel o pronájem. 

 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu parcely č.606 v K.Ú. Lutotín o 
výměře 797m2 ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, zapsáno na LV č.1, vedeno u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov s panem  

 za částku 2.000,-Kč ročně 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.                             
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 13) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě o spolupráci s obcí 
Blatnička. Jedná se o smlouvu, kterou naše obec uzavřela i v předchozích letech. Stejně jako 
pro spoustu dalších obcí zajišťuje nákup elektrické energie a zemního plynu na komoditní 
burze. Dodatkem se upravuje výše odměny dohodce. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci s Obcí Blatnička, 
IČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh dodatku prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 14) 

V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s návrhem Kanalizačním řádem. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo seznámení s kanalizačním řádem na vědomí 
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K bodu 15) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene při 
realizaci vodohospodářské stavby s názvem „Kanalizace Lutotín“. Jedná se o přivaděč 
kanalizace z Lutotína do Kostelce na Hané, který částečně vede pod pozemky ve vlastnictví 
města Kostelce na Hané. Cena na zřízení věcného břemene bude ve výši 50% z ceny 
stanovené znaleckým posudkem. V minulosti již byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene pro tuto stavbu 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene při realizaci 
vodohospodářské stavby s názvem „Kanalizace Lutotín“ s městem Kostelec na Hané, 
Jakubské náměstí 138, 798 41, Kostelec na Hané 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
                                                                                                                     

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno  

 
K bodu 16) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.9./2021, které schválil 
starosta v rámci svojí pravomoci 
⮚ Na příjmové stránce se jedná o navýšení příjmů o 45.000,-Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 45.000,-Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy         0,-Kč 
● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatření č. 9./2021 na vědomí  

 
V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.10./2021 

⮚ Na příjmové stránce se jedná o snížení příjmů o 804.189,-Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 804.189,-Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy  0,-Kč 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.10./2021 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 10./2021 bylo schváleno     
 

K bodu 17) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s dotačními tituly Ministerstva pro místní rozvoj, které 
budou vypsány pro příští rok. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je schválení žádosti 
zastupitelstvem obce. Starosta navrhl zopakovat žádost na opravu komunikací, se kterou jsme 
v předchozím roce nebyli úspěšní a na vybudování víceúčelové hřiště v Bílovicích 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj, a to 
v programu „Podpora obnovy místních komunikací“ a v programu „Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury“ 
Dále pověřuje starostu obce podáním těchto žádostí 
                                                                                                                     

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno  

 
K bodu 18) 

Diskuse 

            Starosta vyzval přítomné k diskusi  
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⮚ Starosta vyzval přítomné k upřesnění termínů kulturních, společenských a sportovních 
akcí plánovaných v příštím roce pro zveřejnění do kalendáře MAS Region Haná  

⮚ Miroslav Říčař upozornil na neexistenci veřejné plakátovací plochy v Bílovicích, plocha 
byla odstraněna při instalaci výdejního boxu společnosti Zásilkovna. Starosta k tomu 
uvedl, že plakátovací plocha u obecního úřadu bude na nějakém místě obnovena. 

⮚ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 
 
K bodu 19) 

Usnesení: 

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

 Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Pavla Ptáčka   

a Vladimíra Stančíka 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Přijetí dotace ve výši 500.000,-Kč od Ol. kraje na projekt „Rekonstrukce chodníků v obci 
Bílovice“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu 02_01_01_Podpora budování a 
obnovy infrastruktury obce č. 2021/03469/OSR/DSM s Olomouckým krajem, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460. 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Výsledek výběrového řízení na akci „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V OBCI BÍLOVICE - 
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 KP 
Stavební společnost s.r.o. Určická 1273/76, 796 01, Prostějov, IČ:29205794  Předmětem 
smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejících stavebních prací týkajících 
se projektu „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V OBCI BÍLOVICE - LUTOTÍN“ to v souladu s 
projektovou dokumentací za cenu 1.047.540,58 Kč včetně DPH z část č. 1 a 2.065.890,46 Kč 
včetně DPH za část č.2.                                                                                                                
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Způsob prodeje stavebních pozemků v elektronické aukci a zveřejnění záměru na prodej těchto 
pozemků. Jednotlivé parcely vzniknou oddělením ze stávajících parcel geometrickým plánem 
číslo 142-84/2021. Jedná se o pozemky: parcelní číslo 184/4, orná půda o výměře 759m2 v KÚ 
Lutotín, parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759m2 v KÚ Lutotín, parcelní číslo 184/13, 
orná půda o výměře 758m2 v KÚ Lutotín, parcelní číslo 184/14, zahrada o výměře 27m2 v KÚ 
Lutotín a parcelní číslo 184/15, zahrada o výměře 27m2 v KÚ Lutotín. Všechny výše uvedené 
pozemky jsou ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, zapsáno na LV č.1, vedeno u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Uzavření dohody o pracovní činnosti s paní Evou Oščádalovu, Bílovice č.p.51, 798 41,           
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Uzavření dohody o výpůjčce skladů na hřišti v Lutotíně na parcele č.689 v K.Ú. Lutotín se 
Spolkem Klub přátel Lihoměrky, Lutotín č.p. 79, Bílovice – Lutotín, 798 41, IČ:07262167 a 
uzavření dohody o výpůjčce skladů na hřišti v Bílovicích na parcele č.1166 v K.Ú. Bílovice s SH 
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bílovice, Bílovice 39, 798 41 Bílovice – Lutotín, IČ: 62859820 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Uzavření smlouvy o pronájmu parcely č.606 v K.Ú. Lutotín o výměře 797m2 ve vlastnictví obce 
Bílovice-Lutotín, zapsáno na LV č.1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
katastrální pracoviště Prostějov s panem za 
částku 2.000,-Kč ročně                                                                                                                      
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci s Obcí Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 
696 71. 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 
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10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene při realizaci vodohospodářské stavby s názvem 
„Kanalizace Lutotín“ s městem Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 138, 798 41, Kostelec na 
Hané  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

11. Rozpočtové opatření č.10./2021 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

12. Podání žádostí o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj, a to v programu „Podpora obnovy 
místních komunikací“ a v programu „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

 
II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

1. Plnění usnesení č.4/2021 
2. Zprávu o činnosti 
3. Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce 2021 
4. Seznámení s kanalizačním řádem 
5. Informaci rozpočtovém opatření č. 9./2021 

 
III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, tohoto 
usnesení 

2. Starostu obce zveřejněním záměru uvedeném v článku I. bod č.5 tohoto usnesení 
3. Starostu obce podáním žádostí o dotace uvedené v článku I. bod č.12 tohoto usnesení 

 
K bodu 20) 

        Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 19:30 hodin. 

 

 

Zapsal: Martin Smutný 

 
 
Ověřili: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. ………………… 

 

            Vladimír Stančík …………………………….. 
 

 

Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 

místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 

Vyvěšeno dne: 8.10.2021 

 

Sňato dne: ……………………………… 

  


