
ZÁPIS Č. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

Dne 27. prosince 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35

Účast: občané dle prezenční listiny.

Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa,
Vladimir Stančík, Be. Miroslav Řičař, Eva Oščádalová, Pavel Synek,
RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. Josef Měchura, DiS

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schváleni programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plněni usneseni ze zasedání ZO Č.6/2018
5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
6. Projednáni návrhu rozpočtu MŠ na rok 2019 a rozpočtového výhledu MŠ 2020 — 2021
7. Projednáni a schváleni výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu a poplatku za psy

pro rok 2019
8. Projednáni složeni inventarizačních komisi a plánu inventur
9. Informace o provedeném ,,Dilčim přezkoumáni hospodařeni obce za rok 2018"
10. Projednání výsledku VR na ,,Oprava objektu obecního úřadu v Bňovicích č.p. 39"
11. Projednáni příkazní smlouvy na zajištěni TDI na akci ,,Oprava objektu obecního úřadu v

Bňovicích č.p. 39"
12. Projednán' smlouvy na zpracován' ,,Žádosti a řízeni projektu zdroj tepla budovy Č.39 v

BÍ|ovicích" a pořízenI PD
13. Projednáni přikaznI smlouvy na autorský dozor na projekt ,,Kanalizace Lutotín"
14. Projednání příkazní smlouvy na zajištěni TDI na akci ,,Kanalizace Lutotín"
15. Projednáni smlouvy na reklamní plochu
16. Projednání žádosti o připojení k inženýrským sitím
17. Projednáni návrhu kupní smlouvy na parcelu pro chodník v Lutotíně
18. Seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 7/2018 a projednáni rozpočtového opatřeni

Č. 8/2018
19. Projednáni a schváleni podáni žádosti o dotace v r. 2019
20. Projednáni návrhu rozpočtu obce na rok 2019
21. Projednáni zastupováni v Mikroregionu Kostelecko
22. Diskuse
23. Usnesení
24. Závěr

K bodu l)
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin,
přivítal přítomné občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomno cca 10 občanů) a
uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla
vyvěšena na úřední desce od 19. prosince 2018, tedy vÍce než 7 dni před jednáním
zastupitelstva obce a je na něm přítomno všech 9 členů, zasedání tedy může právoplatně
jednat a usnášet se.

K bodu 2)
Starosta přečetl navrhovaný program jednání

· Nato vyzval přítomné k dalšímu doplněni programu
· Martin Smutný navrhl projednat uděleni mimořádné odměny pro starostu obce.

· Nikdo z další se k doplněni programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání
celkem 25 bodů
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· 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 pani Evu Oščádalovou a Petra Krupu

· 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.6: smlouva na pronájem nebytových prostor v budově č.p, 79 v
Lutotíně se Spolkem Klub přátel Lihoměrky, Lutotín č.p.79, 798 41, Kostelec na
Hané, l.Č.: 07262167, za částku 1.200,-KČ Ůeden tisíc dvě stě korun) měsíčně
byla uzavřena

0 Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plněni usnesení na vědomi

· Starosta v tomto bodě dále informoval přítomné o usneseni Č.5/2018, bod Č.7 - uzavřeni
smlouvy o dílo Č.26/2018 na přípravu podkladů nezbytných pro podáni žádosti o dotaci
na projekt ,,Bezpečnost dopravy v obci Bilovice-Lutotin, ||. etapa" se společnosti BM
asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, Olomouc, lČ: 26796350 za částku 43.560,-KČ
včetně DPH. Smlouva doposud nebyla uzavřena, protože na tuto akci nebylo doposud
vydáno stavební povoleni a žádost o dotaci nebude včas podána, navrhuje tedy
usnesení revokovat.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce revokuje bod č. 7 z usneseni Č.5/2018

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

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

" Byly zahájeny práce na projektové dokumentaci na opravu místních komunikaci
v Lutotíně - předpokládáme podáni žádosti na MMR v r. 2019

>- Byla dokončena demolice budovy č.p. 25 v Bňovicich
" Pokračuje vyřizováni stavebních povoleni na přesun elektrického vedeni do země,

opravu kabeláže VO, urrňstěni chrániček na optiku - Realizace přesunu vedeni se
předpokládá, že začne v polovině roku.

>- Proběhla valná hromada Vodovodu Pomoraví, byl zvolený nový předseda svazku
Ing. Michal Tichý, a mj. jiné byla odsouhlasena finanční náhrada za věcná
břemena na pozemcích členských obcí ve výši 10 KČ za parcelu.

" Na obci zůstává jeden pracovník na vpp, jehož pracovni smlouva byla
prodloužena do konce února.

· Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí

K bodu 6)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu Mateřské školy Bílovice-
Lutotín, příspěvkové organizace na rok 2019, návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce
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obce a na internetových stránkách od 11.prosince 2018. Na jednání zastupitelstva obce
je přítomna i ředitelka MŠ BÍ|ovice-Lutotin Mgr. Michaela Bernatíková, která seznámila
přítomné s plány na úpravu vnitřních prostor v budově MŠ. Konkrétně o vybudováni
polytechnické dílničky pro děti. Na vybavení dílničky získala MŠ finanční prostředky
v projektech ČSOB a TESCA. Dále seznámila přítomné s výsledkem dotazníkového
šetřeni mezi rodiči žáků ohledně vybíráni školkovného. Většina rodičů si přeje zachovat
stávající systém, kdy rodiče přispívají formou daru, o který si následně mohou snížit
základ daně. Pro platbu školkovného byli především rodiče děti předškoláků, kteří jsou od
školkovného osvobozeni. Navrhuje tedy školkovné nevybírat
Starosta k tomu dále uvedl, že prostředky na stavební úpravy jsou připraveny v rozpočtu
obce, kde se s těmito výdaji počítá.
Starosta následně navrhl hlasovat o rozpočtu MŠ na rok 2019 s:

příjmy ve výši: 245.000,-kč
" výdaji ve výši: 245.000,-kč.
>· Přebytkem ve výši: 0,-kč

· O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, rozpočet Mateřské školy Bi|ovice-LutotÍn na rok 2019 byl schválen

Dále v tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem střednědobého výhledu
rozpočtu Mateřské školy Bilovice-Lutotin, příspěvkové organizace na roky 2020 až 2021,
Navrhl tedy hlasovat o střednědobém výhledu rozpočtu MŠ 2019 až 2020 s:

> Příjmy ve výši: 270.600,-kč
" výdaji ve výši: 270.600,-kč.

Přebytkem ve výši: 0,-kč

· O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy BÍ|ovice-Lutotin na

roky 2020 až 2021 byl schválen

K bodu 7)
Starosta v tomto bodě informoval přítomné o nákladech na svoz a likvidaci odpadů a o
příjmech za svoz odpadu v letošním roce.

příjmy
Občané - poplatek 166.125,-KČ
Organizace - faktury za odpady 17.193,-KČ
EKOKOM-přijem za tříděný odpad 57.693,- KČ
Příjmy celkem 242.786,-KČ

výdaje
Svoz nebezpečných odpadů 16.256,-KČ
Odvod odpadů A.S.A. 141.911,-KČ
Svoz ostatních odpadů (tříděný, velkooběmný, bioodpad) 94.563,-KČ
výdaje celkem 252.730,-KČ
Obec tedy doplácí přibližně 40,-KČ za každého občana, starosta tedy navrhuje, aby
poplatek zůstal v příštím roce na stejné výši. Nikdo další se k výši poplatku za likvidaci
odpadu nevyjádřil.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kalkulaci na svoz a likvidaci komunálnIho
odpadu v obci za rok 2018. Na základě předložené kalkulace schvaluje výši mIstniho
poplatku pro rok 2019 za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třÍděni,
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využíváni a odstraňování komunálních odpadů ve výši 300,-KČ za osobu s trvalým
pobytem na území obce, nebo 300,-KČ za neobydlený objekt.
Dále schvaluje místní poplatek za psa ve výši 50,-KČ a 50,-KČ za každého dalšího psa

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

K bodu 8)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné občany s pIánem inventur za rok 2018. Inventarizace

bude zahájena ke dni 30.12.2018 a ukončena bude ke dni 31.1.2019. Starosta navrhl,
aby komise byla složena ze členů kontrolnIho výboru obce a hospodářky a aby pracovala
také jako komise likvidační. Starosta se dále všech dotázal, zda má někdo z přítomných
návrh na další členy této komise, nikdo další žádný návrh nepodal.

Starosta tedy navrhl, aby inventarizační a likvidační komise pracovala ve složení:
· Předseda: p. Petr Krupa
· Členové : p. Pavel Synek

Ing. Jiří Měchura
p. Ivo Bartošek
pI. Eva Oščádalová
pI. Věra Reichstädterová

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2018, složeni inventarizační a
likvidační komise

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

K bodu 9)
Starosta v tomto bodu zasedání informoval o dňčim přezkoumáni hospodařeni obce,
které proběhlo 4.prosince 2018 pracovníky odboru kontroly Olomouckého kraje
Předmětem přezkoumáni hospodaření bylo:

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci, týkajIcIch se
rozpočtových prostředků,

" Hospodařeni a nakládáni s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s
dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

" Vyúčtováni a vypořádáni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtům obci, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším
osobám,
Nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nimž hospodaří územní celek,

" Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
" Stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi
" Zřizováni věcných břemen k majetku územního celku
" Účetnictví vedené územním celkem.

Při dilčim přezkoumání hospodařeni obce nebyly' zjištěny chyby a nedostatky.

0 Zastupitelstvo obce vzalo informaci o diIčIm auditu na vědomí

K bodu 10)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s výběrovým řízením na projekt ,,Oprava
objektu obecního úřadu v Bňovicích č.p. 39 - opatřeni pro sníženi energetické

Stránka I 4



ZÁPIS Č. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

Dne 27. prosince 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích Č.p. 35

náročnosti objektu". Jedná se o zatepleni podlah, stěn, stropů, výměnu oken a dveří.
projekt se netýká opravy střechy, která bude řešena samostatně. výběrové řIzení
proběhlo dne 5, prosince 2018 na obecním úřadě v Lutotíně za účasti tříčlenné hodnoticí
komise. Na účast ve výběrovém řízení byli osloveni tři dodavatelé, kteří předložili cenovou
nabídku:

" Realinvest s.r.o.s částkou 3.499.507,- KČ
>- Jiří Boháč s částkou 3.479.070,-KČ
" Ing. Zdenek Bachan s částkou 3.493.129,- KČ

Nejlevnější nabídku tedy předložil Jiří Boháč, s nimž by tedy měla být uzavřena smlouva
o dílo na tyto stavební práce. Na tento projekt má naše obec schváleno spolufinancovánI
ze Státního fondu životního prostředí

· Na základě uvedených skuteČnosti navrhl starosta přijmout usneseni'
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízeni na akci ,,Oprava objektu
obecního úřadu v Bňovicich č.p. 39 - opatřeni pro sníženi energetické náročnosti
objektu" a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, s jiřím Boháčem, Ptení č.p.
168, 798 43. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení dodávek a
souvisejících stavebních prací týkajících se projektu ,,Oprava objektu obecního úřadu
v Bilovicich č.p. 39 - opatřeni pro sníženi energetické náročnosti objektu" a to v
souladu s projektovou dokumentaci za cenu 4.209.674,-KČ včetně DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
PřítomnI zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy o dílo prostudovat.

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

K bodu 11)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem příkazní smlouvy na výkon
stavebního dozoru při opravě budovy č.p. 39 v Bňovicich. Po dobrých zkušenostech
oslovil starosta s poptávkou Ing. Antonina Vlčka, který dozoroval opravu hasičské
zbrojnice na tomto objektu, a ten nabídl za provádění technického dozoru na této opravě
cenu 41.600,-KČ

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištěni technického dozoru
investora na akci ,,Oprava objektu obecního úřadu v BHovicich č.p. 39 - opatření pro
snÍženÍ energetické náročnosti objektu" s Ing. Antonínem Vlčkem, Jana Zrzavého
3988/1, Prostějov, lČ: 48464775 za částku 41.600,-KČ
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 12)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy na zpracováni žádosti o
dotaci a manažerské řízeni přípravy projektu na akci ,,Instalace nového zdroje tepla a
otopové soustavy v budově č.p.39" v rámci programu Zelená úsporám v budovách
veřejného sektoru. Žádost by zpracoval Ing. David PHštil, v případě, že nebudeme
s žádostí úspěšní, nebude obec platit žádné prostředky.

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni smlouvy o dílo na zpracováni žádosti o dotaci na
akci ,,Instalace nového zdroje tepla a otopové soustavy v budově č.p.39" s Ing.
Davidem Plištilem, Ph.D. Za Stadionem 3842, Mělník 276 01, IČO: 66992354 za částku
35.090,-KČ včetně DPH.
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat

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

K bodu 13)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem příkazní smlouvy na autorský dozor
při stavbě kanalizace v Lutotíně. Autorem projektu je společnost STAVING engineering,
s.r.o. která požaduje za tuto službu částku 80.000,-KČ " DPH. Miroslav se dotázal,
z jakého důvodu nebyl dozor součásti ceny za projektovou dokumentaci. Starosta
odpověděl, že neví.

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni příkazní smlouvy na autorský dozor při stavbě
kanalizace v Lutotíně se společnosti STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14,
783 01, Olomouc, lČ: 25334107 za částku 96.800,-KČ včetně DPH
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Přítomni zastupitelé měli možnost si návrh přikaznI smlouvy prostudovat.

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

K bodu 14)
V tomto bodě měly být projednány nabídky na technický dozor investora při stavbě
kanalizace v Lutotíně, starosta navrhl projednat výběr tdi až po výběru dodavatele
stavby.

· Zastupitelstvo obce vzalo návrh starosty neprojednávat na tomto zasedání
zastupitelstva výběr tdi na stavbu kanalizace v Lutotíně na vědomí

K bodu 15)
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem smlouvy na reklamní plochu na
hřišti v Bňovicích.

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni smlouvy na pronájem reklamní plochy se
společnosti SATJAM s.r.o. Michalská 1032/21, 710 00, Ostrava, lČ: 64088324 za částku
1.000,-KČ ročně
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
PřítomnÍ zastupitelé měli možnost si návrh příkaznI smlouvy 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 žádosti o napojeni ke kanalizačnímu
přivaděči do Kostelce na Hané, kterou podali vlastníci pozemků u tohoto přivaděče v
Kostelci. Připojení se bude muset projednat se stavebn Im úřadem a s dodavatelem
stavby a bude realizováno na náklady žadatelů.

Stránka l 6



ZÁPIS Č. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

Dne 27. prosince 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35

· Zastupitelstvo obce vzalo žádost o napojeni ke kanalizačnímu přivaděči do
Kostelce na Hané na vědomi

K bodu 17)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem kupní smlouvy na koupi pozemku
parcelní číslo 533/2, který vznikne rozdělením parcely číslo 533 v Lutotíně. Jedná se o
pozemek u autobusové zastávky v Lutotíně, na kterém by se vybudoval chodník k této
zastávce. Majitel požaduje za pozemek 50,-Kč/m'

Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni kupní smlouvy na koupi pozemku parcelní číslo
533/2, orná půda, zapsáno v k.ú. Lutotín, obec Bílovice - Lutotín, LV č. 210, vedeno u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP prostějov

za částku . ,- c
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
PřItomní zastupitelé měli možnost si návrh kupní smlouvy prostudovat

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

K bodu 18)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.Vll./2018
(kompetence starosty).

Na příjmové stránce se jedná o navýšeni příjmů o 362.648,-kč.
" Na výdajové stránce se jedná o navýšeni výdajů o 362.648,-kč.
" Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy "- 0,-KČ

Jedná se o dotaci od Olomouckého kraje na mzdové náklady na asistentku v mateřské
škole pro dvouleté děti, která se ihned přepošle mateřské škole

Zastupitelstvo obce vzalo informaci o rozpočtovém opatřeni č. Vll./2018 na vědomi

V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatřeni
Č.VIIL/2018.

" Na příjmové stránce se jedná o navýšeni příjmů o 1.439.379,37 kč.
" Na výdajové stránce se jedná o poníženi výdajů o -476 699,-kč.
" Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy " 1.916.078,37 KČ

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřeni Č.VIIL/2018

· O návrhu usneseni nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, rozpočtové opatřeni č. VIII./2018 bylo schváleno

K bodu 19)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostmi o dotace, které by naše obec
podávala v roce 2019 na Olomoucký kraj. Jednalo by se o opravu střechý na obecním
úřadě v Bilovicich, výměnu oken na žudru, zabezpečovací systém na OU v Bilovicich,
vybavení pro jednotky SDH a podporu pro prodejnu v Bi|ovicich.

Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje podáni žádosti o poskytnuti dotace z prostředků
Olomouckého kraje, a to: 03_5_Podpora venkovských prodejen, 22_1 _Obnova
kulturnIch památek, 14_ 1 _Podpora prevence kriminality, 36_ 1 _Dotace na pořízeni,
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ZÁPIS Č. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

Dne 27. prosince 2018 od 18:00 hodin y zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35

rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybaveni JSDH obcí
Olomouckého kraje, 03_1 _Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

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

K bodu 20)
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu naši obce na rok 2019,
návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na internetových stránkách od
10.prosince 2018, tedy vice než 15 dni a kdo měl zájem, mohl si návrh prostudovat.
Nato návrh rozpočtu přednesl položku po položce.
Rozpočet je navržen jako přebytkový s příjmy ve výši 11.096.574,-kč a výdaji ve výši
11.079.883,-KČ. Přebytek by měl činit 16.691,-KČ l
Starosta s příjmy navrhl rozpočet upravit oproti,návrhu tak, že příjmy budou ve výši
11.196.574,-kč a výdaje ve výši 11.118.536,-KČ. Přebytek by měl činit 78.038,-KČ
Nato vyzval přítomné k dalším návrhům.
Dále starosta uvedl, chceme požádat o několik dotaci a podle toho budeme rozpočet
upravovat jednotlivými opatřeními.
Další návrhy nebyly vzneseny.

Navrhl tedy hlasovat o rozpočtu s:
· Příjmy ve výši: 11.196.574,-kč
· výdaji ve výši: 11.118.536,-kč.
· Přebytkem ve výši: 78.038,-kč

· O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: O
· Návrh byl přijat, rozpočet obce BÍ|ovice-Lutotin na rok 2019 byl schválen

K bodu 21)
V tomto bodě informoval starosta přítomné o členství naší obce v Mikroregionu
Kostelecko, kam musí obec zvolit také své zástupce.

· Na základě uvedených skutečnosti navrhl starosta přijmout usnesení:
· Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda pro zastupování

obce v Mikroregionu Kostelecko. Jako náhradníka pro zastupováni v případě
nepřítomnosti pověřuje zastupováním místostarostu pana Martina Smutného, stejně jako
v MAS Region Haná z.s. a v dobrovolném svazku obcí Vodovod Pomoraví, což bylo
schváleno na předchozím zasedání zastupitelstva obce

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

K bodu 22
V tomto bodě navrhl místostarosta udělit starostovi obce za mimořádné pracovni
nasazeni při realizaci a úspěšném dokončeni velkého množství stavebních a dotačních
projektů vyžadujÍcÍch vysokou časovou náročnost nad rámec jeho povinnosti.

· Na základě uvedených skutečností navrhl místostarosta přijmout usneseni:
Zastupitelstvo obce projedná mimořádnou odměnu starostovi města Ing. Miroslavu
Hochvaldovi ve výši 30 000,- kč

· O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 8 - PROTI: O - ZDRŽEL SE: 1 (Miroslav
Hochvald)

· Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno
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ZÁPIS Č. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

Dne 27. prosince 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35

K bodu 23)
Diskuse

Starosta vyzval přítomné k diskusi
" Starosta přečetl poděkováni pro JSDH Bílovice od obce Mostkovice za pomoc při

likvidaci následků výbuchu 22.záři 2018.
" Starosta seznámil přítomné s oslovením společnosti REMA AOS, a.s ve věci

možné spolupráce s naši obci ohledně jednání o zpětném odběru obalů.
Zastupitelstvo obce vzalo toto oslovení na vědomí
Pan Jan Halouzka se dotázal, zda bude přivedena kanalizační přípojka i k jeho
domu. Starosta odpověděl, že bude
Pavel Ptáček se dotázal, zda bude kanalizace v Lutotíně postavena v roce 2019,
starosta odpověděl, že pravděpodobně bude hotový hlavní řád a přípojky
k jednotlivým domům by je realizovaly pravděpodobně v roce 2020

" Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

K bodu 24)
Usneseni:

l.Zastupitelstvo obce BÍ|ovice-Lutotín schvaluje:
1. Program zasedání

Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pani Evu Oščádalovou a pana

Petra Krupu
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

3. Rozpočet Mateřské školy Bňovice-Lutotín na rok 2019
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

4. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bňovice-Lutotin na roky 2020 až 2021
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

5. Předloženou kalkulaci na svoz a likvidaci komunálního odpadu v obci za rok 2018. Na
základě předložené kalkulace schvaluje výši místniho poplatku pro rok 2019 za provoz
systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, třiděni, využÍvání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 300,-KČ za osobu s trvalým pobytem na území obce, nebo 300,-KČ za
neobydlený objekt.
Dále schvaluje mÍstnÍ poplatek za psa ve výši 50,-KČ a 50,-KČ za každého dalšího psa
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

6. Plán inventur za rok 2018, složeni inventarizační a likvidační komise
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

7. Výsledek výběrového řízenI na akci ,,Oprava objektu obecního úřadu v BilovicÍch č.p.
39 - opatřeni pro sníženi energetické náročnosti objektu" a uzavřeni smlouvy o dílo
na realizaci veřejné zakázky, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, s Jiřím Boháčem, Ptení č.p. 168, 798 43. Předmětem smlouvy je
závazek zhotovitele k provedení dodávek a souvisejÍcÍch stavebních prací týkajIcIch se
projektu ,,Oprava objektu obecního úřadu v Bílovicích č.p. 39 - opatřeni pro sníženi
energetické náročnosti objektu" a to v souladu s projektovou dokumentaci za cenu
4.209.674,-KČ včetně DPH.
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

8. Uzavřeni příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na akci ,,Oprava
objektu obecního úřadu v Báovicích č.p. 39 - opatření pro sníženi energetické
náročnosti objektu" s Ing. Antoninem Vlčkem, Jana Zrzavého 3988/1, prostějov, lČ:
48464775 za částku 41.600,-KČ
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

9. Uzavření smlouvy o dílo na zpracováni žádosti o dotaci na akci ,,Instalace nového zdroje
tepla a otopové soustavy v budově č.p.39" s Ing. Davidem Plištilem, Ph.D. Za
Stadionem 3842, Mělník 276 01, IČO: 66992354 za částku 35.090,-KČ včetně DPH
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ZÁPIS Č. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného

Dne 27. prosince 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích Č.p. 35

Pro 9/ proti 0/ zdržel se O
10. Uzavřeni přIkaznI smlouvy na autorský dozor při stavbě kanalizace v Lutotíně se

společnosti STAVING engineering, s.r.o. Bylinková 365/14, 783 01, Olomouc, lČ:
25334107 za částku 96.800,-KČ včetně DPH
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

11. Uzavřeni smlouvy na pronájem reklamní plochy se společnosti SATJAM s.r.o. Michalská
1032/21, 710 00, Ostrava, lČ: 64088324 za částku 1.000,-KČ ročně
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

12. Uzavřeni kupní smlouvy na koupi pozemku parcelní číslo 533/2, orná půda, zapsáno v k.ú.
Lutotín, obec Bílovice - Lutotín, LV č. 210, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, KP prostějov s

za částku 4.550,- KČ
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

13. Rozpočtové opatřeni Č.VIIL/2018
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

14. Podáni žádosti o poskytnutí dotace z prostředků Olomouckého kraje, a to: 03_5_Podpora
venkovských prodejen, 22_1 _Obnova kulturních památek, 14 1 _Podpora prevence
kriminality, 36_ 1 _Dotace na pořizenÍ, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
věcného vybaveni JSDH obcí Olomouckého kraje, 03_ 1 _Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

15. Rozpočet obce Bňovice-Lutotín na rok 2019
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

16. Starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda pro zastupováni obce v Mikroregionu Kostelecko.
Jako náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním
místostarostu pana Martina Smutného, Stejně jako v MAS Region Haná z.s a
Dobrovolném svazku obci Vodovod Pomoraví, což bylo schváleno na předchozím
zasedání zastupitelstva obce
Pro 9/ proti 0/ zdržel se O

17. Projednat mimořádnou odměnu starostovi obce Ing. Miroslavu Hochvaldovi ve výši
30 000,- KČ na příštím zasedání zastupitelstva obce
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 1 (Miroslav Hochvald)

ll.Zastupitelstvo obce BÍ|ovice-Lutotín revokuje:

1. Bod Č.7 z usneseni Č.5/2018

lll.Zastupitelstvo obce Bäovice-LutotIn pověřuje:

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku l. bod Č.7, Č.8, Č.9, Č.10, Č.11, Č.12,
2. Starostu obce podáním žádosti uvedených v článku l. bod Č.14

lV. Zastupitelstvo obce Báovice-LutotIn bere na vědomí:

1. Plnění usneseni Č.6/2018.
2. Zprávu o činnosti
3. Informaci o dílčhn auditu
4. Návrh starosty neprojednávat na tomto zasedání zastupitelstva výběr tdi na stavbu

kanalizace v Lutotíně
5. žádost o napojení ke kanalizačnímu přivaděči do Kostelce na Hané
6. Informaci o rozpočtovém opatřeni č. Vll./2018
7. Osloveni společností REMA AOS, a.s ve věci možné spolupráce s naši obcí ohledně

jednání o zpětném odběru obalů
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K bodu 25)
Závěr

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

Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Eva Oščádalová
ů/m, 'l

'e" K'up" ·· ··L ~Ť·"/'····Ĺ'

"""n 'mu"ý'jA4"-"
'T" ,' 'místostarosta obe L. b e

Bílovice - Lutotín

C

In iroslav H vald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 6.1.2019 , okres prostějov

Sňato dne'
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