
                                                           Zápis č.1/2012  
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 27.2.2012 od  
18-ti hodin na „Žudru“ v Bílovicích. 
 
 
Účast dle prezenční listiny. 
Z pracovních důvodů omluven Vladimír Tesař. 
 
Program jednání:  1) Zahájení 
                              2) Informace o činnosti 
                              3) Rozpočet obce na rok 2012 
                              4) Různé 
                              5) Usnesení a závěr 
       
 
ad 1) Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18:15 hodin starosta obce Jan Toman.Přivítal  
         přítomné a seznámil je s programem jednání. Pan Miroslav Říčař navrhl, aby program      
         jednání byl rozšířen o projednání obecní vyhlášky o zakázkách. Starosta obce mu vysvě- 
         tlil, že tento materiál musí být připraven na pracovním zasedání.                          
         Program jednání byl schválen. 
         Dále byl schválen zapisovatel z jednání a ověřovatelé zápisu. Zápis provede Jan Toman  
         ml.a ověří pan Jaroslav Babiánek a pan Vladimír Stančík. 
 
 
ad 2) Starosta obce Jan Toman podal přítomným informaci o činnosti od posledního zasedání: 
 

a) V měsíci lednu byla dopracována inventarizace majetku obce a písemně zpracována. 
 

b) Obec technicky zajistila na „Žudru“ školení pracovníků zemědělských podniků a  
provozoven MěÚ v Kostelci na Hané. Školení se konalo 6 pracovních dnů. 
 

c) Pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje provedli přezkoumání hospodaření 
naší obce za rok 2011 bez výhrad. 

          
d) Starosta obce dopracoval žádost členů SDH Bílovice o dotaci na technické dovyba- 

vení zásahové jednotky a osobně ji předal v termínu na Krajský úřad Olomouckého 
kraje. 

           
e) Pracovníci obce provedli pokácení nebezpečných stromů u mateřské školy a u 

vlakového nádraží v Lutotíně. 
   

ad 3) Starosta obce Jan Toman rozebral příjmové a výdajové položky rozpočtu obce na rok  
         2012. Zastupitelé obce schválili přebytkový rozpočet obce na rok 2012. 
 
 
ad 4) a)  Starosta obce Jan Toman seznámil přítomné se zamítnutím naší žádosti o nemovitost  
              č.p. 25 v Bílovicích Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a vyzval 
              zastupitele o vyjádření, zda zájem obce stále trvá. Zastupitelé obce dále trvají na  
              odkoupení nemovitosti č.p. 25. 
          

 



b)  Starosta obce přednesl žádost pana Jana Krupy o půjčku na rekonstrukci rodinného  
              domu č.p. 20 v Bílovicích ve výši 160.000 ,- Kč. Zastupitelé obce žádost schválili. 
  

c) Starosta obce předložil žádost Českého svazu včelařů o příspěvek na podporu chovu 
včelstev v oblasti. Zastupitelé obce schválili příspěvek ve výši 5.000 ,- Kč pro  
pana Antonína Bureše a ing. Aloise Měchuru. 
  

d) Starosta obce seznámil přítomné se zůstatkem finančního hospodaření mateřské  
školy v roce 2011 ve výši 3.038,10 ,- Kč. Zůstatek bude převeden do fondu rezervy. 
 

e) Jednatel SDH Bílovice pan Vladimír Stančík předložil žádost o finanční výpomoc  
ve výši 50.000 ,- Kč na opravu závodního stroje PS 18. Zastupitelé obce s finanční  
výpomocí souhlasí. 

 
f) Paní Lenka Krupová vznesla dotaz, proč pracovníci obce nezajistili posyp silnic při  

náledí v sobotu 18.února.  
Starosta obce odpověděl, že vzniklou situaci řešil, i když od 9.00 hodin plnil úkoly 
na Žudru na významné nadregionální akci. 
Hledal pomoc u „Služeb města Kostelce na Hané“, které mají vhodnou techniku,  
bohužel pracovníci v rámci úspor čerpali mimořádnou dovolenou. 
Pomoc zajistil v Rolsu  Lešany. 
 
Do budoucna navrhl, aby místostarosta obce Ivo Bartošek zajistil potřebné 
prostředky pro řešení podobných situací a tyto mimořádné situace ze své pozice 
řešil. 

 
g) Pan Miroslav Říčař se dotazoval, proč nejsou aktualizované internetové stránky  

obce, kde je stále vyvěšeno bývalé zastupitelstvo. Navrhl zvýšit částku na provoz 
stránek. 
Starosta obce odpověděl, že stránky jsou aktualizovány a návštěvnost stránek není, 
tak velká, abychom navyšovali částku na provoz. Provoz stránek hradí ze svých 
prostředků. 

 
h) Pan Václav Synek ve svém vystoupení konstatoval, že zastupitelé nejsou jednotní a  

starosta obce rozdělil obec na dvě části. 
 
         ch)  Pan Josef Dostál obvinil starostu obce, že ho chce zničit, a že zakázal hospodářce  
                obce sdělovat výši odměn pracovníků. 
                Dále se ptal, kdy zajistí do klubového zařízení pořádnou obsluhu. 
 
 
 
     
 
 
 
                         
 
 
 
 



ad 5)                                                       USNESENÍ 
 
         1) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o činnosti. 
 
         2) Zastupitelstvo obce všemi hlasy schválilo:  
              

- rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2012. 
- zakoupení nemovitosti č.p. 25 v Bílovicích. 
- stavební půjčku panu Janu Krupovi ve výši 160.000 ,- Kč. 
- finanční podporu chov. včel panu Antonínu Burešovi a ing.Aloisi Měchurovi ve 

výši 5.000 ,- Kč. 
- finanční výpomoc na opravu čerpadla PS 18 ve výši 50.000 ,- Kč.  

 
         
Starosta obce Jan Toman v 19:30 hodin poděkoval přítomným za účast a jednání 
ukončil.  
 
 
 
Zápis vyhotoven dne 28.2.2012  
 
Zapsal:   Jan Toman ml. 
 
Ověřily: Jaroslav Babiánek 
               
              Vladimír Stančík  
 
 

 
 
 
 
               Ivo Bartošek                                                                     Jan Toman 
           místostarosta obce                                                               starosta obce 
                                       


