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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. 6/2021 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  
6. Projednání návrhu rozpočtu MŠ na rok 2022 a rozpočtového výhledu MŠ  2023 – 2024  

7. Projednání složení inventarizačních komisí a plánu inventur  
8. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  pro EG.D., a.s.   
9. Projednání převzetí a předání vybudovaných úseků vodovodního řadu Vodovodu Pomoraví, 

svazku obcí  
10. Projednání dodatku č.8 ke sml. s f. FCC o zajištění odvozu a zneškodnění směsného 

komunálního odpadu  
11. Projednání rozpočtového opatření č. 13/2021  
12. Projednání a schválení podání žádostí o dotace v r. 2022 (Ol. kraj)  
13. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 -2025  

14. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2022  
15. Projednání vzorové „Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním 

odpadem“ pro živnostníky v obci  
16. Projednání smlouvy o spolupráci se SDH Bílovice  
17. Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru k měření průtoku kanalizace  
18. Diskuse  

19. Usnesení  
20. Závěr        

 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:00 hodin, přivítal 
přítomné zastupitele a občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomno 5 občanů) a uvedl, 
že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední 
desce od 21. prosince 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.  
 

K bodu 2) 
Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další bod, který by zastupitelstvo 
obce mělo projednat: 
⮚ Projednání OZV č.3/2021 o nočním klidu 

⮚ Projednání žádosti Spolku Klub přátel Lihoměrky o snížení nájemného 

● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání 
celkem 22 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 Evu Oščádalovou a Bc. Miroslava Říčaře 
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● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat. 

  
K bodu 4) 

Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání 
zastupitelstva obce. 

● Usnesení č.3: Kupní smlouvy na prodej těchto pozemků: 
1) parcelní číslo 184/4, orná půda o výměře 759 m2 – a parcelní číslo 184/15, 

zahrada o výměře 27 m2 kupující , bytem 
, 79845, za částku 1.805.000,-Kč byla uzavřena   

2) parcelní číslo 184/11, orná půda o výměře 759 m2 – kupující k, 
 79841, za 

částku 1.600.000,-Kč doposud nebyla uzavřena   
3) parcelní číslo 184/13, orná půda o výměře 758 m2 – kupující , 

, 79841, za částku 
1.700.000,-Kč byla uzavřena  

4) parcelní číslo 184/14, zahrada o výměře 27 m2 – kupující , narozen 
 796 01, za částku 70.650,-Kč 

byla uzavřena    
● Usnesení č.6: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 

Infos LEAS, s.r.o. sídlem Barákova 2680/5, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 49977831 za 
částku ve výši 30,- Kč v intravilánu obce a 5,- Kč v extravilánu obce za 1 metr uložené 
chráničky doposud nebyla uzavřena 

● Usnesení č.7: Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PR-014330070671/001-ADS pro 
umístění stavby „Bílovice, kabel NN“ na pozemcích parc. č. 1039, 1043, 1055, 1064/2, 
1091/1, 1092, 1146, 1164/1, 1230, 131, 14, 190/1, 204, 259/1, 260/1, 261, 263, 264, 
265, 69/1, 887/2, 889, 894/1 v katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO 280 85 400, za částku 120.000,-Kč byla 
uzavřena 

● Usnesení č.8: Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 
60609460 byla uzavřena 

● Usnesení č.9: Dohoda o narovnání s poškozenými , a to na 
částku ve výši 5.000.000,-Kč byla uzavřena a spoluúčast obce ve výši 2.500,-Kč byla 
uhrazena 

● Usnesení č.10: Dohoda o provedení práce s paní Evou Oščádalovu, Bílovice č.p.51, 
798 41, Bílovice-Lutotín byla uzavřena 

● Usnesení č.12: Darovací smlouva na finanční dar ve výši 12.000,-Kč s KaRaBíLek, 
zapsaný spolek, Lutotín č.p. PSČ 798 41, IČ: 05008051 byla uzavřena 

● Usnesení č.13: Darovací smlouva s Klubem stolního tenisu Bílovice na finanční dar ve 
výši 5.000,-Kč byla 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: 
⮚ Proběhlo dokončení autobusových zastávek a jejich kolaudace. Do 31.1.2022 musí 

proběhnout vyúčtování dotace. Bylo objednáno zhotovení geometrického plánu pro 
vklad do katastru. Byly objednány a dodány sloupy VO na tyto zastávky.  

⮚ Proběhlo dokončení chodníků a zpevněných ploch mezi mostem od Romže. Na 
vícepráce (odvodnění a skut. plochy) byl uzavřen dodatek na 83.031,-Kč vč. DPH 
(68.620,70 bez DPH) a bylo podáno vyúčtování v rámci POV 2021 Olomouckého kraje 

⮚  Byl vydán a do domácností doručen Zpravodaj obce 2021 
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⮚  Ve spolkových místnostech OÚ byla instalována kuch. linka, stoly a židle a spuštěno 
nové topení s plynovým kotlem. 

⮚ Probíhá řízení o zrušení přejezdu mezi Kostelcem na Hané a Lutotínem, který chce 
Správa železnic zrušit pro nadbytečnost a 7.1.2022 se uskuteční jednání na místě.  

⮚ Proběhlo uzavření dodatku č.1 k “Nájemní smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene” se Správou silnic Ol. kraje, p.o. na zřízení sjezdu k autobusovým 
zastávkám Lutotín a “Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti” s SSOK na protlak pro osvětlení zastávek autobusů v Lutotíně 
 

● 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 2022, návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na 
internetových stránkách od 13.prosince 2021.  
 
Starosta následně navrhl hlasovat o rozpočtu MŠ na rok 2022 s: 

⮚ Příjmy ve výši:  341.000,-Kč 
⮚ Výdaji ve výši:  341.000,-Kč. 
⮚ Přebytkem ve výši: 0,-Kč 

 

●  O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●  Návrh byl přijat, rozpočet Mateřské školy Bílovice-Lutotín na rok 2022 byl schválen 

 
Dále v tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 
Mateřské školy Bílovice-Lutotín, příspěvkové organizace na roky 2023 až 2024,  
Navrhl hlasovat o střednědobém výhledu rozpočtu MŠ 2023 až 2024 s: 

⮚ Příjmy ve výši: 341.000,-Kč 
⮚ Výdaji ve výši: 341.000,-Kč. 
⮚ Přebytkem ve výši: 0,-Kč 

 

●   O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●   Návrh byl přijat, střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín na roky 

2023 až 2024 byl schválen 

 

K bodu 7) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné občany s plánem inventur k 31.12.2021. 
Inventarizace bude zahájena ke dni 30.12.2021 a ukončena bude ke dni 31.1.2022. Starosta 
navrhl, aby komise byla složena ze členů zastupitelstva obce a hospodářky a aby pracovala 
také jako komise likvidační. Starosta se dále přítomných dotázal, zda má někdo z další návrh 
na další členy této komise, nikdo další žádný návrh nepodal. 
Starosta tedy navrhl, aby inventarizační a likvidační komise pracovala ve složení:   
 
Hlavní a likvidační inventarizační komise:   

● Předseda:  p. Josef Měchura, DiS 
● Členové :   p. Pavel Synek 

                                 pí. Věra Reichstädterová 
Dílčí inventarizační komise v Bílovicích: 

         p. Petr Krupa 
           p. Ivo Bartošek 
           p. Pavel Synek 
 

Dílčí inventarizační komise v Lutotíně: 
                              p. Josef Měchura, DiS 
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                                RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. 
                                pí. Věra Reichstädterová 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2021, složení inventarizační a likvidační 
komise 

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

 
K bodu 8) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na umístění přípojky elektrické energie na parcele č.259/1 v katastrálním 
území Bílovice, která je ve vlastnictví obce. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-
001030068314/001-MOPR pro umístění stavby „Bílovice, kabelová smyčka, Zatloukalová“ na 
pozemku parc. č.259/1 v katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s. Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO 280 85 400, za částku 2.000,-Kč 
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 9) 
V tomto bodě starosta informoval přítomné o dokončení nově vybudovaných úseků 
vodovodního řadu v Bílovicích „Ke mlýnu“ a „Za Humny“ a v Lutotíně k parcelám za mlýnem. 
Bílovickou část financovala obec a Lutotínskou část financovali vlastníci parcel. Dříve 
uzavřenou trojdohodou se zavázali převést vodovodní řad a kanalizaci do majetku obce, která 
vodovod následně vloží do Vodovodu Pomoraví. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné předání nově vybudovaných úseků vodovodního 
řadu v Bílovicích „Ke mlýnu“ a „Za Humny“ a v Lutotíně k parcelám č. 605/1, 605/2 a 605/3 
Vodovodu Pomoraví, svazku obcí a tím navýšení majetkového podílu Obce Bílovice-Lutotín o 
účetní hodnotu těchto staveb, aktualizovanou ke dni vložení do svazku. 
 

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

 
K bodu 10) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě na svoz komunálního 
odpadu. Tímto dodatkem se upravuje cena za svoz směsného komunálního odpadu a za 
uložení odpadu na skládku. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o zajištění svozu a 
zneškodnění směsného komunálního odpadu se společností FCC Prostějov s.r.o. Průmyslová 
1b. 796 01, Prostějov, IČ:26224178 
Dále pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     
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K bodu 11) 

V tomto bodě dále starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.13./2021 

⮚ Na příjmové stránce se jedná o zvýšení příjmů o 1.673.628,51-Kč. 
⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o 290.966,-Kč. 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy +1.382.662,51-Kč 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.13./2021 

 

● 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 připravovanými žádostmi o dotace v roce 2022 na 
Olomoucký kraj. Podání těchto žádostí je nutné schválit zastupitelstvem obce 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotací z prostředků Olomouckého 
kraje, a to:  

⮚ 13_02_01_Program na podporu JSDH obcí Olomouckého kraje 2022 

⮚ 01_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 

⮚ Podpora venkovských prodejen Olomouckého kraje 2022 
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 13) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem střednědobého rozpočtového výhledu na 
roky 2022-2025. Na všechny roky se počítá s vyrovnaným rozpočtem s příjmy a výdaji ve výši 
9.840.000,-Kč. Starosta dále dodal, že ve výhledu se počítá se splátkami úvěru na stavbu 
kanalizace. 
Tento výhled byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce  
 
Starosta navrhl přijmout usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2022-2025 

 

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

 
K bodu 14) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu naší obce na rok 2022, návrh 
rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a na internetových stránkách obce od 13.prosince 
2021, tedy více než 15 dní a kdo měl zájem, mohl si návrh rozpočtu prostudovat. 
Nato návrh rozpočtu přednesl položku po položce. 
Rozpočet je navržen jako přebytkový s příjmy ve výši 14.453.600,-Kč a výdaji ve výši 
13.200.620,-Kč. Přebytek by tedy měl činit 1.252.980,-Kč.  
Starosta nato vyzval přítomné k dalším návrhům na úpravy navrženého rozpočtu. 
Zastupitelé po diskusi navrhli upravit několik položek na příjmové i výdajové stránce návrhu 
rozpočtu. 
Konkrétně navrhl upravit tyto položky na příjmové stránce rozpočtu: 
➢ 1121 - zvýšení příjmu daně z příjmů právnických osob o 100.000,-Kč na 1.500.000,-Kč 

➢ 1511 - snížení příjmu daně z nemovitosti na 760.000,-Kč 
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➢ 61713111 - navýšení předpokládaného příjmu z prodeje nemovitosti na 1.600.000,-Kč 
 

Dále navrhl upravit položky na výdajové stránce rozpočtu: 
➢ 2341 - snížení výdajů na projektovou přípravu - Obnova eko stability vodních toků o 

250.000,-Kč na 350.000,-Kč (250.000,- již bylo uhrazeno v roce 2021) 
➢ 3745 - vyjmutí tohoto výdaje ve výši 550.000,-Kč (byl duplicitní) 

 
Dále starosta uvedl, že obec chce požádat o několik dotací a podle toho budeme rozpočet 
v následujícím roce upravovat jednotlivými opatřeními. 

 

Navrhl tedy hlasovat o rozpočtu s: 
● Příjmy ve výši:  13.103.600,-Kč 
● Výdaji ve výši: 12.400.620,-Kč 
● Přebytkem ve výši: 702.980,-Kč 

 

●  O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●  Návrh byl přijat, rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2022 byl schválen 

 
K bodu 15) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem vzorové smlouvy o využití systému 
zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem pro podnikatele a živnostníky v obci, 
kteří využívají obecní systém likvidace odpadu, který vzniká při jejich podnikatelské činnosti. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje vzorovou „Smlouvu o využití systému zavedeného obcí o 
nakládání s komunálním odpadem“ 
                                                                                                                     

● 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 návrhem smlouvy o spolupráci s SDH Bílovice. Ve 
smlouvě jsou vymezeny podmínky, práva a povinnosti při používání majetku obce členy SDH a 
JSDH, především se jedná o používání vozidel. 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Bílovice, Bílovice 39, 798 41 Bílovice – Lutotín, IČ: 62859820   
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 17) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytování služeb na datová 
připojení u měřících bodů na kanalizacích přivaděčích do Kostelce na Hané.  
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na serveru www.fiedler-
magr.cz, č smlouvy: 21020197 se společností FIEDLER AMS, s.r.o. Areál JVTP Lipová 
1789/9, 370 05, České Budějovice, IČ:03155501 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 
                                                                                                                     

http://www.fiedler-magr.cz/
http://www.fiedler-magr.cz/
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● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno  

 
K bodu 18) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s plánem vydat opět obecně závaznou vyhlášku o 
nočním klidu. Jedná se oznámení termínů, ve kterých se budou konat kulturní, společenské a 
sportovní akce, které se konají i po 22:00 hodině je nutné s těmito termíny seznámit občany 
s dostatečným předstihem. Termíny krácení nočního klidu budou uvedeny ve vyhlášce 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o nočním klidu 

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

 
K bodu 19) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné se žádostí Spolku Klub přátel Lihoměrky o snížení 
měsíční platby nájemného. Je to z důvodu nízkých tržeb v klubovém zařízení, které již 
nepokrývají náklady na nájemné. Zastupitelé se shodli na snížení nájemného o 500,-Kč 
měsíčně od 1.1.2022. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájemného za prostory pohostinství v Lutotíně, č.p. 79 o 
500,.Kč měsíčně a uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na snížení výše 
nájemného 

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

K bodu 20) 
Diskuse 
            Starosta vyzval přítomné k diskusi  
⮚ Pavel Ptáček navrhl už poněkolikáté zvážit umístění zrcadla v zatáčce u vlakové 

zastávky v Lutotíně. Starosta navrhl nechat zpracovat nový pasport dopravních značek. 
Zastupitelé se nakonec po diskusi shodli na umístění zrcadla. Miroslav Říčař navrhl 
umístit značku zákaz zastavení na vjezdovou bránu do obecního dvora v Bílovicích. 

⮚ Miroslav Říčař se dotázal, zda je v mateřské škole vybíráno školkovné – není 
⮚ Zastupitelé se dále shodli na poptání odborného posudku, který zhodnotí stav mostů, 

které jsou ve vlastnictví obce 

⮚ Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 
 
K bodu 21) 

Usnesení: 

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

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

Říčaře 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

3. Rozpočet Mateřské školy Bílovice-Lutotín na rok 2022                                                             
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bílovice-Lutotín na roky 2023 až 2024                  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Plán inventur za rok 2021, složení inventarizační a likvidační komise                                                            
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Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 
6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030068314/001-

MOPR pro umístění stavby „Bílovice, kabelová smyčka, Zatloukalová“ na pozemku parc. č.259/1 
v katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 
Brno IČO 280 85 400, za částku 2.000,-Kč 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Bezúplatné předání nově vybudovaných úseků vodovodního řadu v Bílovicích „Ke mlýnu“ a „Za 
Humny“ a v Lutotíně k parcelám č. 605/1, 605/2 a 605/3 Vodovodu Pomoraví, svazku obcí a tím 
navýšení majetkového podílu Obce Bílovice-Lutotín o účetní hodnotu těchto staveb, 
aktualizovanou ke dni vložení do svazku. 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 

8. Uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o zajištění svozu a zneškodnění směsného komunálního 
odpadu se společností FCC Prostějov s.r.o. Průmyslová 1b. 796 01, Prostějov, IČ:26224178     
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

9. Rozpočtové opatření č.13./2021 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

10. Podání žádostí o poskytnutí dotace z prostředků Olomouckého kraje, a to:  
⮚ 13_02_01_Program na podporu JSDH obcí Olomouckého kraje 2022 

⮚ 01_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 

⮚ Podpora venkovských prodejen Olomouckého kraje 2022 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

11. Rozpočtový výhled pro roky 2022-2025 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

12. Rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2022  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

13. Vzorovou „Smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem“ 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

14. Uzavření smlouvy o spolupráci s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bílovice, Bílovice 39, 798 
41 Bílovice – Lutotín, IČ: 62859820   
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

15. Uzavření č smlouvy: 21020197 o poskytování služeb na serveru www.fiedler-magr.cz, se 
společností FIEDLER AMS, s.r.o. Areál JVTP Lipová 1789/9, 370 05, České Budějovice, 
IČ:031555012021  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

16. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 o nočním klidu  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

17. Snížení nájemného za prostory pohostinství v Lutotíně, č.p. 79 o 500,-Kč měsíčně a uzavření 
dodatku k smlouvě o nájmu nebytových prostor na snížení výše nájemného 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 

1. Plnění usnesení č. 6/2021 
2. Zprávu o činnosti 

 

    III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
 

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.6, č.7, č.8, č.13, č.14, č.15, a č. 17. 
tohoto usnesení 

2. Starostu obce podáním žádostí o dotace uvedených v článku I. bod č.10 a tohoto usnesení 

 
K bodu 22) 

        Závěr 

http://www.fiedler-magr.cz/


 

ZÁPIS č. 7/2021                                                                                                              
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice - Lutotín konaného 

dne 29. prosince 2021 od 18:00 hodin v sále na Žudru v Bílovicích č.p. 35 
 

Stránka | 9  

 

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 19:15 hodin. 

 

 

Zapsal: Martin Smutný 

 
 
Ověřili: Eva Oščádalová. …………………………… 

 

            Bc. Miroslav Říčař …………………………… 

 

 

Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 

místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 

Vyvěšeno dne: 7.1.2022 

 

Sňato dne: ……………………………… 


