
                                                           Zápis č.3/2012  
ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 25.6.2012 od  
18-ti hodin v Obecním domě v Lutotíně. 
 
 
Účast dle prezentační listiny. 
Z pracovních důvodů omluven Vladimír Tesař. 
 
Program jednání:  1) Zahájení 
                              2) Informace o činnosti 
                              3) Schválení závěrečného účtu obce Bílovice-Lutotín za rok 2011 
                              4) Projednání a schválení rozpočtu mikroregionu Kostelecko  
                              5) Schválení odkupu nemovitosti č.p. 25 
                              6) Schválení poplatků za odvoz komunálního odpadu 
                              7) Různé 
                              8) Usnesení a závěr 
     
 
ad 1) Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18:05 hodin starosta obce Jan Toman.Přivítal  
         přítomné, zvláště přivítal starostu klubu seniorů pana Ing. Jana Kličku a seznámil je 
         s programem jednání , který byl bez připomínek a doplňování 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 seznámil přítomné s činností od předešlého zasedání   
         zastupitelstva obce. 
 

a) Pokračující práce na fasádě Mateřské školy v Bílovicích. 
 
b) Byla provedena přestavba buňky a následné zastřešení na hřišti v Lutotíně. 

 
c) Byla podána žádost o dotaci na obdělávání a udržování mysliveckých políček 

pro zachování stavů drobné zvěře v krajině. 
 

d) Byla podána žádost o dotaci na udržování travního porostu v chráněném území 
„ Na hůrkách “. 

 
 
ad 3) Starosta obce Jan Toman přednesl „ Závěrečný účet obce za rok 2011 “, jehož součástí 
         je „ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílovice-Lutotín “ za rok 2011. 
         Závěrečný účet byl jednohlasně schválen. 
 
 
ad 4) Starosta obce Jan Toman seznámil přítomné s rozpočtem Mikroregionu  Kostelecko. 
         Po projednání zastupitelstvem obce byl schválen všemi hlasy. 
 

 
 
 
 



ad 5) Starosta obce opět seznámil zastupitele a občany s činností s nemovitostí č.p. 25  
         v Bílovicích. 
 
         Obec se přihlásila do výběrového řízení na prodej nemovitosti č. BPV/016/2012. 
         V nabídce uvedla částku 300.000,- Kč. 
           
         Komise pro otevírání obálek a vyhodnocování nabídek podaných do výběrového řízení, 
         které se konalo dne 12.6.2012 v Brně, vybrala nabídku naší obce. 
         Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předal obci Kupní smlouvu č.j. 
         UZSVM/BPV/1836/2012-BPVM k podpisu. 
          
         Zastupitelé obce nabídku do výběrového řízení , smlouvu a kupní cenu ve výši  
         300.000,- Kč. schválili. 
   
     
ad 6) Po domluvě na pracovním zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo schválení fin. 
         částky poplatků za odvoz komunálního odpadu takto : 
                                                                                                  Dospělé osoby  300 Kč/rok 
                                                                                                  Děti do 15 let    300 Kč/rok 
                                                                                                  Chalupáři          350 Kč/rok 
                                                                                                           
         Částky byly schválené zastupitelstvem obce všemi hlasy. 
     
 
ad 7) a) Zastupitelstvo obce navrhlo , aby byl zpracován tepelný audit na obecní obchod 
             v Bílovicích z důvodů špatných provozních podmínek. 
         
         b) Starosta obce Jan Toman informoval o přestupkovém řízení s ing. Jaroslavem  
             Kozárkem. 
 
         c) Starosta obce konstatoval, že i přes jeho snahu o jiné řešení, událost mezi Josefem 
             Zapletalem ml. a Aloisem Filákem se dostává k soudu. 
 
         d) Starosta klubu seniorů pan Ing. Jan Klička informoval přítomné o proběhlém  

    zájezdu , který se vydařil po všech stránkách a poděkoval obci za podporu. 
 

          e) Pan Jan Sychra se dotazoval , kdy bude přemístěno a uklizeno dětské hřiště  
              v parku v Lutotíně. 
 

    f) Pan Alois Dvořák se připojil k dotazu pana Sychry a pohrozil obci , že pokud se tak 
     nestane podá trestní oznámení za vloupání dětí do rodinného domu č.p. 63. 
 
 g) Pan Josef Drápal se rovněž připojil k předešlým dotazům a připomenul rozpor mezi  
    ním a rodinou Oščádalovou , který vznikl z důvodu děti a alkohol. 
 
 h) Starosta obce poděkoval panu Josefu Drápalovi za vzorný úklid a starání se o  
     kompost v Lutotíně. 
 

        ch) Paní Mgr. Jitka Kličková vyzvala občany , aby při řešení sporných situací mezi  
              občany byli konkrétní a jmenovali pro lepší řešení sporů. 

 



  i) Pan Jan Krupa poděkoval starostovi obce panu Janu Tomanovi za vzornou péči  
     a podporování Sboru dobrovolných hasičů v Bílovicích a zároveň všechny pozval na  
     soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce Bílovice-Lutotín“ , na pěknou  
     podívanou , na špičkové výkony a vyzval všechny k podporu při soutěži , která se  
     bude konat v sobotu 14. července na hřišti v Bílovicích. 
 
 
 

 
                         
ad 8)                                                       USNESENÍ 
 
         Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o činnosti. 
 
         Zastupitelstvo obce všemi hlasy schválilo:  

-    závěrečný účet obce za rok 2011. 
- rozpočet mikroregionu Kostelecko. 
- poplatek za odvoz komunálního odpadu. 
- přihlášku do výběrového řízení, kupní smlouvu a kupní cenu nemovitosti 

č.p. 25 v Bílovicích. 
 
         
Starosta obce Jan Toman v 19:10 hodin poděkoval přítomným za účast, za aktivitu při 
jednání a jednání ukončil.  
 
 
 
Zápis vyhotoven dne 26.6.2012  
 
Zapsal:  Jan Toman ml. 
 
Ověřili: Jaroslav Babiánek 
               
             Vladimír Stančík  
 
 
 
 
 

 
               Ivo Bartošek                                                                     Jan Toman 
           místostarosta obce                                                               starosta obce 
                                       


