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Účast: občané dle prezenční listiny. 
  

  
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Jan Toman ml.  
                                    Vladimír Stančík, Jaroslav Babiánek, Jaroslav Navrátil 
  
                                     Nepřítomni: Jan Toman st., Bc. Miroslav Říčař 
 
Program jednání:       

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.1/2017 

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce 

6. Projednání Smlouvy o budoucí darovací smlouvě s OK na komunikaci v Lutotíně  

7. Projednání Smlouvy o poskytování a využívání územně analytických podkladů správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov 

8. Projednání smluv na poskytování služeb poskytovaných v rámci projektu „Efektivní veř. správa 

malých obcí mikroregionu Kostelecko“  

9. Projednání darovací smlouvy pro ZŠ Jistota 

10. Projednání „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy s městem 

Kostelec na Hané“, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a 

projednání OZV, kterou se stanoví část školského obvodu ZŠ 

11. Projednání hospodářského výsledku MŠ Bílovice a projednání převedení zůstatku do fondu 

rezerv 

12. Projednání „Návrhu rozpočtu obce na rok 2017“ 

13. Projednání „Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2021“ 

14. Posouzení nabídek na zpracování „Projektové dokumentace kanalizace Bílovice“ a projednání 

návrhu smlouvy 

15. Projednání nabídek na výsadbu na lesním pozemku 1280 

16. Projednání převodu části pozemků ke komunikaci na parcele 1039 

17. Projednání žádosti na odkup pozemku p.č. 258/5 

18. Projednání žádosti na odkup pozemku p.č. 134/2 

19. Projednání žádosti na odkup pozemku p.č. 1267 

20. Projednání záměru odkoupit nemovitost č.p. 24 v Lutotíně vč. parc. č. 118 

21. Projednání sml. o partnerství se spolkem KaRaBíLeK 

22. Projednání rozšíření poj. obce o pojištění prac. veřejné služby a inf. o veř. službě 

23. Projednání sml. na zřízení věcného břemene – Přípojka NN k parc.č. 151+152 Lutotín 

24. Projednání sml. na zříz. věc. břemene – přípojka NN k parc. 143/3 v Lutotíně   

25. Projednání sml. o sml. bud na zříz. věc. břemene – přípojky NN k zahradám u farmy v Lutotíně 

26. Informace o výluce vlaků v období od 15.5.2017 do 3.6.2017 a rekonstrukci přejezdu 

27. Informace o termínu akce ukliďme Česko dne 8. dubna 2017 

28. Diskuse 

29. Usnesení 
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30. Závěr 

 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, 
přivítal přítomné občany (na zasedání je přítomno cca 15 občanů obce) a uvedl, že zasedání 
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od  
15. března 2017, tedy více jak 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomna 
nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, tudíž zasedání může právoplatně jednat a 
usnášet se. 
 

K bodu 2) 
Starosta přečetl program jednání a vyzval přítomné k doplnění programu. 
Nikdo se k doplnění programu nepřihlásil, program zasedání by tedy měl mít 30 bodů 

 
● O návrhu programu nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3) 

Starosta navrhl na zapisovatele Martina Smutného 

● Na ověřovatele zápisu navrhl Jaroslava Navrátila a Vladimíra Stančíka 

 
● O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 7 – 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: žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu 
obnovy venkova Ol. kraje v roce 2016 v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy 
infrastruktury obce“ na projekt: “Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Bílovicích” 
byla podána 

● Usnesení č.4: nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ: 60609460 byla 
uzavřena  

● Usnesení č.5: Kupní smlouva na prodej nemovitosti č.p. 51 (objekt k bydlení) 
v Lutotíně, stojícího na pozemku parcelní číslo 77, 78 byla uzavřena 

● Usnesení č.6: Smlouva o nájmu nebytových prostor kadeřnictví v budově „ŽUDRU“ 
v Bílovicích č.p. 35 o ploše 19m2 s paní Žanetou Dostálovou, Husova 330, Kostelec 
na Hané, 798 41 byla uzavřena 

● Usnesení č.7: Příkazní smlouva na zpracování žádosti o finanční podporu 
z Operačního programu životní prostředí na projekt „Obnova krajinných struktur 
v obci Bílovice-Lutotín – obnova alejí na k.ú. Bílovice“ se společností KLASIK – 
stavební společnost s.r.o. Za mlýnem 595/44, 750 02, Přerov, IČ:26827905 za částku 
87.120,-Kč včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.9: příkazní smlouva na organizaci zadávacího řízení v rámci žádostí na 
MZe a MMR s paní Milanou Štěpánkovou, Světlá 54, Velké Opatovice 679 63, 
IČ:40408809 za částku 18.150,- včetně DPH byla uzavřena  

● Usnesení č.10: Kupní smlouva na nákup kartáče SZP1600 – Bohemia s panem 
Zdeňkem Dvořákem, Šumavská 2962/35, 400 11, Ústí nad Labem za částku 35.000,- 
včetně DPH byla uzavřena 

● Usnesení č.11: kupní smlouva na nákup sypače se společností Gartensta plus, s.r.o. 
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Nepovolená 1320, 107 00, Praha 10 IČ: 26689472 za částku 12.000,- včetně DPH 
byla uzavřena  

● Usnesení č.12: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1030027165/001 se společností E.ON Distribuce a.s.  F.A. Gerstnera 2151/6 370 49, 
České Budějovice, IČ: 28085400 za částku 5.600,-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: 

➢ K poslednímu únoru ukončili na obci činnost pracovníci na veřejně prospěšné práce 
z Úřadu práce, kteří zde pracovali od loňského března. Pro letošní rok nám Úřad 
práce poskytne prostředky na jednoho pracovníka od 1.3.2017 VPP a jednoho 
pracovníka na společensky účelné místo od 1.4.2017 

➢ Státní pozemkový úřad zahájil práce na Lutotínské části první etapy staveb 
společných zařízení v krajině. Buduje se zdrž nad kapličkou, interakční prvek nad 
Lutotínem a cesta „pod Vinohrady“ 

➢ Pokračují práce na rekonstrukci budovy starého obecního úřadu v Lutotíně. Byly 
vykopány a zabetonovány základy do hloubky 2,5m, postaveny nové štítové u 
sousedního domu a nosná zeď podepírající strop. Také byla v minulém týdnu 
vybudována vodovodní přípojka k tomuto objektu 

  
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 
  K bodu 6) 

Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem smlouvy o budoucí darovací smlouvě 
s Olomouckým krajem. Jedná se o převod silnice v Lutotíně, která je v současnosti ve 
vlastnictví Ol. kraje, konkrétně o parcelu č. 406, ostatní plocha o výměře 3,653 m2 a parcelu 
č. 564 o výměře 2.908 m2. O tento převod požádalo zastupitelstvo naší obce již v minulosti a 
zastupitelstvo Olomouckého kraje tuhle žádost následně schválilo. K převodu dojde až po 
vyřazení silnice z majetku SÚS Olomouckého kraje, to by mělo být nejpozději do jednoho 
roku. Převod této komunikace na naši obec proběhne bezúplatně. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s dárcem: 
OLOMOUCKÝM KRAJ, Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11, IČ: 60609460,  
DIČ: CZ60609460 na převod pozemků parc. č. 406 ostatní plocha o výměře 3.653 m2 a 
pozemku parc. č. 564 ostatní plocha o výměře 2.908 m2 ,oba v katastrálním území Lutotín, 
obec Bílovice - Lutotín, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, na listu vlastnictví č. 281 pro katastrální 
území Lutotín. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
   K bodu 7)    

Starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy o poskytování územně analytických 
podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov. Jedná se o poskytnutí 
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dat pro zpracování mapového portálu GOBEC, který si naše obec pořizuje v rámci projektu 
„Zlepšení výkonu státní správy a samosprávy malých obcí mikroregionu Kostelecko", odkaz 
je již na internetových stránkách obce: https://www.gobec.cz/bilovice-lutotin/ 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytování a využívání územně 
analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov se  
Statutárním městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 
I.Č.: 00288659 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

              
K bodu 8) 

Starosta v tomto bodě informoval o probíhajícím projektu „Zlepšení výkonu státní správy 
a samosprávy malých obcí mikroregionu Kostelecko", u něhož je naše obce příjemcem 
dotace. Dalšími obcemi, které se projektu účastní jsou Hluchov, Lešany, Pěnčín, 
Stařechovice a Zdětín. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR. Již na konci minulého roku jsme obdrželi 
750.720,-Kč realizaci tohoto projektu. Tyto prostředky budou použity na programové 
vybavení a zpracování mapového portálu. Je tedy potřeba uzavřít smlouvy s dodavateli 
těchto služeb. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si všechny smlouvy prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout tato usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo a o poskytnutí služeb na zpracování 
a umístění projektů aplikace GObec na serveru se společností GPlus s.r.o. se sídlem 
Pardubice - Rosice, 533 51, Gen. Svobody 116 IČ: 45537691 
DIČ: CZ 45537691 za částku 52.030,-Kč včetně DPH. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb na úvodní zaškolení a 
vytvoření metodiky pro řízení projektu, nastavení účtování pro ekonomické oddělení a 
nastavení tištěné dokumentace projektu, metodické vedení projektu s Mgr. Vlastimilou 
Drdlovou, Nad Skálou 846,783 53 Velká Bystřice, IČ: 623 47 616 
za částku 70.000,-Kč. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dodávce softwaru celkem 6 instalací 
informačních systémů dle specifikace se společností ARETSAM IKS, s.r.o. Skopalíkova 
448/69, 779 00 Olomouc IČ: 05595304 za částku 435.600,-Kč včetně DPH 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
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● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 9) 

Starosta informoval přítomné o smlouvě o poskytnutí příspěvku pro ZŠ Jistota o.p.s. na 
částečnou úhradu nákladů ve výši 18.200,-Kč, jejíž uzavření schválilo zastupitelstvo naší 
obce na svém zasedání 7/2016. Díky nové legislativě je poskytnutí příspěvku velmi 
administrativně náročné jak pro poskytovatele, tak pro příjemce. Proto navrhuje poskytnutí 
příspěvku zrušit a nahradit ho finančním darem. Od ZŠ Jistota o.p.s. již obec obdržela i 
návrh darovací smlouvy. 

 
Přítomní zastupitelé měli možnost si darovací smlouvu prostudovat. 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro ZŠ Jistota o.p.s. na částečnou 
úhradu nákladů ve výši 18.200,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar. 
Zároveň tímto usnesením revokuje usnesení č.16 ze zasedání zastupitelstva obce č.7/2016 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 
●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●   Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 10) 

V tomto bodě starosta informoval přítomné o návrhu dohody o vytvoření společného 
školského obvodu spádové školy – základní školy a o návrhu obecně závazné vyhlášky 
č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Uzavřením 
této dohody a schválením vyhlášky o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy je území obce Bílovice-Lutotín částí školského obvodu Základní škola a mateřská 
škola Kostelec na Hané 

 
Přítomní zastupitelé měli možnost si dohodu prostudovat. 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského 
obvodu spádové školy – základní školy s Městem Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 
č.138, IČ:00288373 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu základní školy 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 11) 

Starosta seznámil přítomné seznámil přítomné s účetní závěrkou Mateřské školy za rok 
2016. Obec ze svého rozpočtu přispívá přibližně 150.000,-Kč na provoz budovy MŠ 
(energie, vodné) a 30.000,- jako příspěvek pro MŠ (na zpracování mezd, vedení účetnictví, 
bankovní poplatky apod.) 
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Starosta navrhl schválit převod přebytku ve výši 2.234,55 Kč do fondu rezerv MŠ na rok 
2017 
 

●  O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●  Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 12) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu naší obce na rok 2017, 
rozpočet je vyvěšen na úřední desce obce a na internetových stránkách od 3.3.2017, tedy 
více než 15 dní a kdo měl zájem, mohl si návrh prostudovat. 
Nato návrh rozpočtu přednesl položku po položce. 
Rozpočet je navržen jako deficitní s příjmy ve výši 7.295.542,-Kč a výdaji ve výši 8.067.601,-
Kč. 
Deficit by měl činit 772.259,-Kč 
Starosta k tomu ještě uvedl, že takto deficitní rozpočet je navrhován z důvodu financování 
projektu společně s okolními obcemi, jelikož prostředky ve výši 750.720,-Kč jsme dostali do 
rozpočtu v minulém roce, ale platby budou probíhat až v letošním roce. 
Nato vyzval přítomné k dalším návrhům. 
Dále starosta uvedl, že máme požádáno celkem o 13 dotací a podle toho budeme rozpočet 
upravovat jednotlivými opatřeními. 
Další návrhy nebyly vzneseny. 

 
Navrhl tedy hlasovat o rozpočtu s: 

● Příjmy ve výši: 7.295.542,-Kč 
● Výdaji ve výši:  8.067.601,-Kč. 
● Deficitem ve výši: 772.059,-Kč 

 
●  O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●  Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

Starosta ještě dodal, že na účtech obce byly k 31.12.2016 finanční prostředky ve výši 
6.964.433,48Kč 

K bodu 13) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2018-
2021. Na všechny čtyři roky se počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji 
Tento výhled bude zveřejněn na úřední desce  
 
Starosta navrhl přijmout usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2018-2021 

 
●  O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
●  Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno  

 
Dále v tomto bodě seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu Mateřské školy na 
roky 2018-2020. Na všechny tři roky se počítá s výdaji ve výši 30.000,-Kč 
Tento výhled bude zveřejněn na elektronické úřední desce. 
 
Starosta navrhl přijmout usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluju rozpočtový výhled MŠ Bílovice pro roky 2018-2020 
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● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno  

 
K bodu 14) 

Starosta v tomto bodě informoval přítomné o záměru zastupitelstva obce nechat zpracovat 
projektovou dokumentaci na kanalizaci v Bílovicích. Na dodavatele projektové dokumentace 
proběhlo poptávkové řízení, ve kterém předložili nabídky tři zájemci. Nabídku s nejnižší 
cenou předložila společnost STAVING Engineering s.r.o. s cenou 477.950,-Kč včetně DPH. 
S touto společností by měla být následně uzavřena smlouva o dílo na zpracování této 
dokumentace. 
 
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.004/2017 na zpracování  
projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro stavební  
povolení (DSP) na akci „Kanalizace Bílovice“ se společností STAVING Engineering s.r.o,  
Bylinková 365/14, Olomouc – Nemilany, 783 01, IČ: 25334107, DIČ: 25334107 za částku 
477.950,-Kč včetně DPH 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno      
 
K bodu 15) 

V tomto bodě starosta informoval přítomné o výsadbě stromků na lesním pozemku parcelní 
číslo 1280 v K.Ú. Bílovice. Jedná se o holinu, která má být podle lesní hospodářské osnovy 
osázena nejpozději do roku 2018. Bylo vysázeno 4800ks borovic a 1600ks dubů a délka 
oplocenky je cca 600m. Cena za vysázení stromků a za postavení oplocenky činí 93.594,-
Kč. Stromky budou placeny samostatně přímo naší obcí. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo provedenou výsadbu na obecním lesním pozemku parc. č. 
1280 na vědomí 

 
K bodu 16) 

Starosta informoval přítomné o průběhu příprav na vybudování zpevněné komunikace 
kolem svodnice v Bílovicích. Při zpracování projektu se zjistilo, že obecní pozemek není 
dostatečně široký na to, aby splňoval u výjezdu požadovaný poloměr zatáčky. Je třeba, aby 
na tomto místě došlo k rozšíření o část pozemků, které jsou ve vlastnictví soukromých 
majitelů. Konkrétně se jedná o13m2 ve vlastnictví pana Františka Dvořáka a 37m2 ve 
vlastnictví pana Petra Kolínského. Oba dva jsou ochotni tyto části pozemků obci na 
rozšíření komunikace darovat. Na oddělení těchto částí pozemků byl vypracován 
geometrický plán. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s panen Františkem Dvořákem, 
Bílovice č.p.42 , na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 302/1 – ostatní plocha, na 
geometrickém plánu označeném jako „b“ o výměře 13m2, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec 
Bílovice - Lutotín, LV č.182, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP 
Prostějov. 
Náklady na vypracování geometrického plánu, na vypracování smlouvy a správní poplatky 
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související s převodem pozemku budou na vrub nabyvatele 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno      
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s panen Petrem Kolínským, 
Bílovice č.p.42 , na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 302/4 – ostatní plocha, na 
geometrickém plánu označeném jako „a“ o výměře 37m2, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec 
Bílovice - Lutotín, LV č.515, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP 
Prostějov. 
Náklady na vypracování geometrického plánu, na vypracování smlouvy a správní poplatky 
související s převodem pozemku budou na vrub nabyvatele 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno      

 
K bodu 17) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí manželů Svačinových o prodej 
pozemku parcelní číslo 258/5 v katastrálním území Lutotín. Jedná se o pozemek v zahradě, 
který tvoří jednotný funkční celek s ostatními pozemky žadatelů. Starosta uvedl, že je pro 
odprodej těchto pozemků jednotlivým žadatelům, protože jejich vlastnictví nemá pro obec 
žádný přínos. Na cenu tohoto pozemku bude zpracován znalecký posudek. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 258/5 o výměře 
52m2 v KÚ Lutotín na základě žádosti manželů Svačinových 
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním záměru a objednáním znaleckého posudku na 
určení ceny obvyklé 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno      
 

K bodu 18) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se žádostí Ing. Jiřího Měchury o prodej pozemku 
parcelní číslo 134/2 v katastrálním území Lutotín. Jedná se o pozemek přístupný pouze 
z pozemku žadatele, který tvoří jednotný funkční celek s ostatními nemovitostmi žadatele. 
Na cenu tohoto pozemku bude zpracován znalecký posudek. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č.134/2 o výměře 
21m2 v KÚ Lutotín na základě žádosti Ing. Jiřího Měchury. 
Dále pověřuje starostu obce zveřejněním záměru a objednáním znaleckého posudku na 
určení ceny obvyklé 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno      
 
K bodu 19) 

Starosta v tomto bodě informoval o žádosti Vodovodu Pomoraví, dobrovolný svazek obcí 
(VP), o prodej pozemku parc. č. 1267 v k.ú. Bílovice, na němž svazek VP legálně vybudoval 
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a zkolaudoval vodojem Bílovice. Je obvyklé, že všechny nadzemní objekty v majetku svazku 
VP jsou na pozemcích svazku VP. VP nechal na prodejní cenu tohoto pozemku zpracovat 
znalecký posudek. Pozemek má výměru 674m2 a cena obvyklá byla stanovena na 47.000,-
Kč. 
Dále VP požádal, aby jsme v souladu s platnými stanovami svazku VP, zvážili možnost 
bezúplatného vkladu rozvodné vodovodní sítě (RVS) v části Bílovice, která byla vybudována 
obcí a je ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, do majetku svazku obcí VP. Stávající RVS 
Lutotín je již majetkem svazku VP, který ji vybudoval. Dalším důvodem k tomuto kroku je 
určité „narovnání" současného stavu, kdy obec, jako momentální vlastník RVS Bílovice, 
nemá dlouhodobě uzavřenou vlastní smlouvu na provozováni této části vodovodu. 
Starosta navrhl projednat tuto žádost na některém z dalších zasedání zastupitelstva 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo žádosti VP na vědomí 
 
 
 

 
K bodu 20) 

V tomto bodě starosta informoval přítomné o možnosti koupit do vlastnictví obce nemovitost 
č.p.24 s pozemkem o výměře 158m2 v Lutotíně. Jedná se o domek vedle parkoviště u 
obecního domu. Domek je v současné době v havarijním stavu. Navrhovaná kupní cena je 
60.000,-Kč. Na koupi této nemovitosti obec zveřejnila záměr dne 7.3.2017. Cílem koupi této 
nemovitosti je demolice všech objektů. 
Starosta vyzval přítomné, aby se ke koupi této nemovitosti vyjádřili, nikdo z přítomných se 
nevyjádřil. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o koupi nemovitosti - budovy č.p.24 v 
Lutotíně na pozemku p. č. 118 včetně pozemku p. č. 118, zapsáno u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, Bílovice-Lutotín, k.ú. Lutotín na listu 
vlastnictví č.272 od vlastníka nemovitosti pana Pavla Blahy, Rynk 135, 798 41, Kostelec na 
Hané za cenu 60.000,-Kč.  
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy a ukládá mu podání návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí a zajištění PD pro odstranění stavby. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     
 
K bodu 21) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o partnerství se spolkem 
KaRaBíLek, zapsaný spolek. Předmětem této smlouvy je úprava postavení příjemce a jeho 
partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při 
naplňování účelu této smlouvy. Jedná se o smlouvu, která již byla v minulosti uzavřena, ale 
v té době ještě nebyla spolku schválena podpora od MPSV a neobsahovala tedy 
identifikační znaky, které byly přiděleny až po získání této finanční podpory. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o partnerství se spolkem KaRaBíLek, z.s. 
Lutotín č.p. 65, Bílovice-Lutotín, IČ: 05008051 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
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● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno      
 

K bodu 22) 
V tomto bodě starosta informoval přítomné o sjednání pojištění odpovědnosti za pracovníky, 
které do obce bude posílat Úřad práce v rámci “Veřejné služby”. Cena za toto pojištění činí 
2.800,-Kč ročně. 
 

● Zastupitelstvo obce sjednání pojištění pro pracovníky veřejné služby bere na vědomí 
 
K bodu 23) 

Tento bod nebyl projednáván 
 

K bodu 24) 
V tomto bodě seznámil starosta přítomné se návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene 
na přípojku nízkého napětí ke stavbě pana Martina Tomana v Lutotíně. Na tuto smlouvu již 
byla v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
č.: PV-014330041777/001 pro umístění stavby „Lutotín, přípojka NN, Toman“ na 

pozemku parc.č.374 v katastrálním území Lutotín se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 500,-Kč. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno      
 
K bodu 25) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné se návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na přípojku nízkého napětí k zahradám v Lutotíně u splavu. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

č.: 1030027165/001 pro umístění stavby „DS NN Faltýnková“ na pozemcích parc.č.690, 

745, 694 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. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno      
 

K bodu 26) 
V tomto bodě starosta informoval přítomné o plánované výluce na železniční trati v Lutotíně 
15.května 2017 do 3.června 2017.  Tato výluka bude z důvodu rekonstrukce zastávky, 
nástupiště a železničního přejezdu v Lutotíně. Náhradní autobusová doprava se bude 
otáčet okolo kaple sv. Anny. 
Komunikace vedoucí přes železniční přejezd bude neprůjezdná od 15. května 2017 do 21. 
května 2017 

 
K bodu 27) 

V tomto bodě informoval starosta přítomné o dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme 
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Česko! do které se naše obec již po několikáté přihlásila. Úklid se uskuteční 8. dubna 2017 
od 9 hodin. Sraz v Bílovicích je u MŠ a v Lutotíně u hřiště. Stejně jako vloni projdeme okolí 
Romže od Lešanského mostu po konec katastru pod Běleckým mlýnem, okolí "Svodnice" a 
Hliníky a okraj lesa.  
 

K bodu 28) 
Diskuse 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil 

 
K bodu 29) 

         Usnesení: 

 

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
            Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Navrátila 

a pana Vladimíra Stančíka 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0        

3. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s dárcem: OLOMOUCKÝ KRAJ, Olomouc, 
Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11, IČ: 60609460,  DIČ: CZ60609460 na převod pozemků 
parc. č. 406 ostatní plocha o výměře 3.653 m2 a pozemku parc. č. 564 ostatní plocha o 
výměře 2.908 m2 ,oba v katastrálním území Lutotín, obec Bílovice - Lutotín, zapsaných 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště 
Prostějov, na listu vlastnictví č. 281 pro katastrální území Lutotín.         
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Uzavření smlouvy o poskytování a využívání územně analytických podkladů správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov se Statutárním městem Prostějov, nám. T. G. 
Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, I.Č.: 00288659 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Uzavření smlouvy o dílo a o poskytnutí služeb na zpracování a umístění projektů aplikace 
GObec na serveru se společností GPlus s.r.o. se sídlem Pardubice - Rosice, 533 51, Gen. 
Svobody 116 IČ: 45537691, DIČ:CZ 45537691 za částku 52.030,-Kč včetně DPH v rámci 
projektu “Zlepšení výkonu státní správy a samosprávy malých obcí Mikroreg. Kostelecko”. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

6. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb na úvodní zaškolení a vytvoření metodiky pro řízení 
projektu, nastavení účtování pro ekonomické oddělení a nastavení tištěné dokumentace 
projektu, metodické vedení projektu s Mgr. Vlastimilou Drdlovou, Nad Skálou 846,783 53 
Velká Bystřice, IČ: 623 47 616 za částku 70.000,-Kč  v rámci projektu “Zlepšení výkonu státní 
správy a samosprávy malých obcí Mikroreg. Kostelecko”. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0   

7. U zavření smlouvy o dodávce softwaru celkem 6 instalací informačních systémů dle 
specifikace se společností ARETSAM IKS, s.r.o. Skopalíkova 448/69, 779 00 Olomouc, IČ: 
05595304 za částku 435.600,-Kč včetně DPH  v rámci projektu “Zlepšení výkonu státní správy 
a samosprávy malých obcí Mikroreg. Kostelecko”. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Poskytnutí finančního daru pro ZŠ Jistota o.p.s. na částečnou úhradu nákladů ve výši 18.200,-
Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0  

9. Uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy – základní 
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školy s Městem Kostelec na Hané, Jakubské náměstí č.138, IČ:00288373 
7/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu 
základní školy  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0    

11. Převedení zůstatku ve výši 2.234,55 Kč do fondu rezerv MŠ na rok 2017 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
12. Rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2017 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
13. Rozpočtový výhled obce Bílovice-Lutotín na rok 2018-2021 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
14. Rozpočtový výhled MŠ Bílovice na roky 2018-2020 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
15. Uzavření smlouvy o dílo č.004/2017 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 

(DUR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci „Kanalizace Bílovice“ se 
společností STAVING Engineering s.r.o, Bylinková 365/14, Olomouc – Nemilany, 783 01,  
IČ: 25334107, DIČ: 25334107 za částku 477.950,-Kč včetně DPH 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

16. Uzavření darovací smlouvy s panen Františkem Dvořákem, Bílovice č.p.42, na bezúplatný 
převod části pozemku parc.č. 302/1 – ostatní plocha, na geometrickém plánu označeném jako 
„b“ ostatní komunikace o výměře 13m2, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV 
č.182, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

17. Uzavření darovací smlouvy s panen Petrem Kolínským, Bílovice č.p.42 , na bezúplatný převod 
části pozemku parc.č. 302/4 – ostatní plocha, na geometrickém plánu označeném jako „a“ 
ostatní komunikace o výměře 37m2, zapsáno v k.ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV č.515, 
vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Prostějov. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

18. Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 258/5 o výměře 52m2 v KÚ Lutotín na základě 
žádosti manželů Svačinových  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

19. Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č.134/2 o výměře 21m2 v KÚ Lutotín na základě 
žádosti Ing. Jiřího Měchury. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

20. Uzavření smlouvy o koupi nemovitosti - budovy č.p.24 v Lutotíně na pozemku p. č. 118 včetně 
pozemku p. č. 118, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního 
pracoviště Prostějov, Bílovice-Lutotín, k.ú. Lutotín na listu vlastnictví č.272 od vlastníka 
nemovitosti pana Pavla Blahy, Rynk 135, 798 41, Kostelec na Hané za cenu 60.000,-Kč.  
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

21. Uzavření smlouvy o partnerství se spolkem KaRaBíLek, z.s. Lutotín č.p. 65, Bílovice-Lutotín, 
IČ: 05008051 

Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 
22. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330041777/001 pro umístění stavby 

„Lutotín, přípojka NN, Toman“ na pozemku parc.č.374 v katastrálním území Lutotín se 
společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 
28085400, za částku 500,-Kč. 
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

23. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 1030027165/001 pro umístění stavby „DS 
NN Faltýnková“ na pozemcích parc.č.690, 745, 694 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 7/ proti 0/ zdržel se 0 
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II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 

 
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.16, 

č.17, č.20, č.21, č.22, č.23 tohoto usnesení 
2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.18, č.19 tohoto usnesení 
3. Starostu obce objednáním znaleckých posudků k pozemkům uvedeným článku I. bod č.18, 

č.19 a č. 20 tohoto usnesení 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení č.4/2016. 
2. Zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce 
3. Provedenou výsadbu na obecním lesním pozemku parc. č. 1280 

4. Žádosti Vodovodu Pomoraví, svazek obcí 
5. Sjednání pojištění pro pracovníky veřejné služby 

 

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín revokuje: 
 

1. Usnesení o poskytnutí příspěvku pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s. které bylo schváleno na 
zasedání zastupitelstva  č.7/2016 bodem č.16 dne 22.prosince 2016 

2. Bod č.12 z usnesení 1/2017 konaného dne 24. ledna 2017  
 

V. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín ukládá: 

 
1. Starostovi obce podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí, dle smlouvy schválené v článku I. bod č.20 tohoto usnesení 

K bodu 30) 
            Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání 
zastupitelstva obce v 19:25  

 
 
Přílohy: 

● Rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2017 

● Rozpočtový výhled obce Bílovice-Lutotín na roky 2018-2021 
● Účetní závěrka MŠ Bílovice za rok 2016 
● Rozpočtový výhled MŠ Bílovice na roky 2018-2020 

 

 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
 
Ověřili:   Jaroslav Navrátil……………………………………… 
 
              Vladimír Stančík………………………………….. 
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 Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 
Vyvěšeno dne:     2.4.2017 
 
Sňato dne: ……………………………… 
 


