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Účast: občané dle prezenční listiny. 

   
Ze zastupitelů obce:   Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Bc. Miroslav Říčař,    

                                      Vladimír Stančík 
Nepřítomni:                 Jan Toman st., Jan Toman ml., Vladimír Tesař, Jaroslav Babiánek 
 
Program jednání:       1) Zahájení. 

    2) Schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
 3) Kontrola plnění usnesení 

       4) Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce 
       5) Informace o rozpočtu obce, schválení II. rozpočtového opatření, informace o datu  
            auditu za rok 2014 

    6) Rozpočtové provizorium a návrh akcí do rozpočtu na rok 2015 
    8) Schválení zástupce pro zastupování obce v MAS region Haná 
    7) Schválení zástupce pro zastupování obce ve svazku obcí Vodovod Pomoraví 
    9) Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost OL kraje 
  10) Informace o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2015 Mikroregionu Kostelecko 
  11) Schválení zástupce pro zastupování obce v Mikroregionu Kostelecko 
  12) Projednání návrhu na zastupování obce při projednávání veřejnoprávní agendy 
  13) Schválení složení inventarizační komise a plánu inventur 
  14) Volba členů finančního výboru 
  15) Volba členů kontrolního výboru 
  16) Informace o stavu zpracování územního plánu, pověření k uzavření smlouvy dle CN 
  17) Zpráva o průběhu oprav MŠ a komunikací u školky v Bílovicích 
  18) Projednání záměru na pronájem nebytových prostor klubového zařízení na Obecním  
        domě v Lutotíně 
  19) Žádost ZŠ Jistota o částečnou úhradu poplatku 
  20) Diskuze 
  21) Usnesení  
  22) 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 60 občanů obce) a uvedl, že zasedání 
zastupitelstva bylo řádně svoláno, vyhlášeno a vyvěšeno na úřední desce od 21.12.2014, tedy 
více jak 7 dnů, 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. 

 Program doplněn nebyl 

 Navrhl na zapisovatele p. Martina Smutného 

 Navrhl na ověřovatele zápisu p. Vladimíra Stančíka a Bc. Miroslava Říčaře 

 O programu a návrzích nechal hlasovat  - PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0 
Návrh byl přijat. 

 
K bodu 3) 

 Starosta informoval přítomné o usnesení zastupitelstva obce č.4/2014 ze dne 15.9.2014, 
ve kterém se zastupitelstvo zavázalo k odstranění porušení zákonů a předpisů, které vytýká obci 
kontrola Ministerstva vnitra (dále MV). Projednání a přijetí usnesení k odstranění nedostatků, 
které vytkla kontrola MV  připraví vedení obce na příští zasedání zastupitelstva obce. 
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Usnesení přijatá na zasedání 4/2014 považuje odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV jako 
neadekvátní a požaduje jejich opětovné projednání zastupitelstvem obce a požaduje přijmutí 
adekvátních opatření ke všem zjištěním porušení zákona, a to jak ve smyslu odstranění důsledků 
nezákonného postupu orgánů obce (zpětně), tak též ve smyslu zamezení jeho opakování (do 
budoucna). Starosta obce dodal, že nové zastupitelstvo nemělo dostatek času na odstranění 
nedostatků vytýkaných kontrolou MV. 
Bc. Miroslav Říčař dodal, že výsledek kontroly byl vydán 23.6.2015 a porušení zákonů měla obec 
odstranit do 6-ti měsíců, což se nestalo. 
Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald navrhl usnesení: Vedení obce připraví návrhy 
opatření, zastupitelstvo obce projedná nedostatky ve fungování obce, které vytýká odbor kontroly 
MV a přijme patřičná opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
 

 O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
  

K bodu 4) 

        Starosta obce podal informace o svojí činnosti a činnosti zastupitelstva: 

 Byl připraven, vytisknut a roznešen tradiční zpravodaj 

 Byl proveden úklid za obecními budovami v Bílovicích i Lutotíně 

 Byly vyhrabány parčíky a příkopky 

 Byla opravena díra v komunikaci u domu p. Babičkové v Lutotíně 

 Byl nazdoben vánoční strom v Bílovicích a Lutotíně, na osvětlení stromu v Lutotíně proběhla 
mezi zastupiteli finanční sbírka na nákup nového osvětlení 

 Byly vybrány poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky ze psů 

 Proběhl úklid odpadků kolem komunikace na „Vrchy“ 

 Byl zakoupen a zprovozněn program pro evidenci obyvatel 

 Probíhá příprava žádosti o dotaci na opravu některé z kapliček 

 Proběhly schůzky na seznámení se s územním plánem s Ing. Mlčochem a Ing. Arch. Malým 

 Proběhlo zpracování žádosti o úhradu nákladů za zásah JSDHO Bílovice, jedná se o zásah při 
požáru osobního automobilu v Bílovicích 

 Starosta se zúčastnil jednání Mikroregionu Kostelecko 

 Byla vyřizována korespondence týkající se běžného provozu a chodu obce 

 Starosta informoval občany o složení zastupitelského mandátu p. Vladimírem Tesařem 
k 31.12.2014. Pan Pavel Sedlák se dotázal, kdo p. Vladimíra Tesaře v zastupitelstvu nahradí.   
Starosta odpověděl, že prvním náhradníkem na kandidátce „Nezávislí pro obec“ je                   
Ing. Jan Klička. 

 
  K bodu 5) 

          Hospodářka obce pí. Věra Reichstädterová podala zprávu o hospodaření obce v roce 2014. 

 Informovala, že obec naplnila k 30.12.příjmy na 103% a výdaje na 64% oproti schválenému 
rozpočtu. 

 Informovala také o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech obce, který činí 
k 30.12.2015   6.062.933,-Kč 

 Nato předsedající zasedání přečetl znění a navrhl přijmout usnesení o II. rozpočtovém opatření  
 

 O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
   Usnesení bylo přijato. 
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 K bodu 6)     

        Starosta informoval, že přípravy rozpočtu na rok 2015 budou probíhat v měsíci lednu a únoru, aby 
        byl schválen nejpozději na zasedání v březnu 2015. 
        Z tohoto důvodu je nutno, aby zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium do schválení   
        rozpočtu na rok 2015.  Rozpočtové provizorium obce do schválení rozpočtu obce na rok 2015 bude  
        ve  výdajích a financování měsíčně ve výši 1/12 výdajů rozpočtu roku 2014. V příjmech budou  
        součástí rozpočtového provizoria veškeré příjmy přijaté v tomto období. Příjmy a výdaje  
        uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce na rok 2015  
        po jeho schválení zastupitelstvem obce. Hospodaření obce Bílovice-Lutotín v prvních měsících roku  
        2015 do schválení rozpočtu na rok 2015 se bude řídit dle těchto pravidel rozpočtového provizoria: 
        Obec hradí v době rozpočtového provizoria běžné nutné výdaje zabezpečující provoz obce,  
        ochranu majetku obce a provoz obecního úřadu, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní  
        nakládání rozpočtových prostředků. 
        Obec hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a náklady spojené s přípravou podkladů pro  
        rozpočet 2015, náklady spojené se zpracováním dokumentace při odsouhlasení podání žádosti o  
        dotaci zastupitelstvem obce. 
        Obec po dobu rozpočtového provizoria hradí zálohové faktury na odběr zemního plynu, elektrické 
        energie a vody. 
 
        Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald navrhl usnesení o rozpočtovém provizoriu na rok  
        2015 do doby, než bude schválen rozpočet na rok 2015.         
        Do té doby bude čerpána měsíčně 1/12rozpočtu na rok 2014 
 
 

 O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
   Usnesení o rozpočtovém provizoriu na rok 2015 bylo přijato. 

          
        Do připravovaného rozpočtu navrhl tyto akce: 

 Úhrada zpracování územního plánu 

 Výstavba nové zdi ve dvoře Mateřské školy v Bílovicích, stávající zeď je v havarijním stavu 
 
K bodu 7) 

         Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje   
         starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda pro zastupování obce ve svazku obcí Vodovod Pomoraví. 
        Jako náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním místostarostu 
         p. Martina Smutného. 
 

 O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
   Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 8) 

        Starosta informoval, že zastupitelstvo obce schválilo dne 14.4.2014 zařazení svého území do  

         působnosti MAS(Místní akční skupina) Region Haná na období roků  2014 - 2020.  
         Navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda pro  
         zastupování obce v MAS Region Haná.  
         Jako náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním místostarostu  
         p. Martina Smutného. 
 

 O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
   Usnesení bylo přijato. 
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K bodu 9) 

        Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald informoval, o členství obce v KIDSOK.  
        Příspěvek naší obce na dopravní obslužnost činí na rok 2015   36.120,-Kč. 
        Navrhl  usnesení o schválení tohoto příspěvku. 
 

 O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
   Usnesení bylo přijato. 

   
K bodu 10) 
          Starosta informoval, o členství obce v Mikroregionu  Kostelecko.  
          Obec platí za členství v Mikroregionu 3,-Kč za občana. 
          V zápise 3/2013 je informace zastupitelstvu, že proběhla anketa mezi občany o zapojení do  
          dotačního titulu na pořízení kompostérů na biologický odpad. 
          Přihlásilo se 9 občanů, byla podána žádost o 15 kompostérů. 
          13 kompostérů bude dodáno do obce 17.1.2015. 
          Starosta dále informoval, že z dotačního titulu byly pořízeny také štěpkovače na větve, které si  
          objednaly všechny okolní obce. 
          Např. Lešany dostanou 115 kompostérů, Zdětín 120 kompostérů, Čelechovice na Hané 337  
          kompostérů.Dále dodal, že dotace na kompostéry a štěpkovače byla 90% a naše obec při téhle  
          akci „zaspala“. 
 
K bodu 11) 
         Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje   
         starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda pro zastupování obce v Mikroregionu Kostelecko. 
         Jako náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním místostarostu 
         p. Martina Smutného. 
 

 O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
   Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 12) 

         Starosta informoval o tom, že naše obec nemá uzavřenou smlouvu o projednávání přestupků s  
         Magistrátem města Prostějova. 
         Uvedl, že vedení naší obce není schopno tuto agendu projednávat samo. 
         Navrhl usnesení, aby jej zastupitelstvo pověřilo podáním žádosti o vyřizování veřejnoprávní  
         agendy Magistrátem města Prostějova. 
 

   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
     Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 13) 

         Starosta seznámil občany s plánem inventur za rok 2014. 
         Inventarizace bude zahájena ke dni 30.12.2014 a ukončena bude ke dni 23.1.2015. 
         Navrhuje, aby inventarizační komise pracovala ve složení:            

 Předseda:  p. Petr Krupa 

 Členové :   p. Pavel Synek 
                                 p. Jan Toman st. 
                                 p. Jan Toman ml. 
                                 Bc. Miroslav Říčař 
                                 p. Jaroslav Babiánek 
                                 pí. Věra Reichstädterová 
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   O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
     Návrh byl přijat. 
 

K bodu 14) 

         Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald navrhl usnesení, aby členy finančního výboru byli  
         zvoleni:   Bc. Miroslav Říčař  
                        RNDr. Pavel Ptáček PhD. 
         Nikdo ze jmenovaných nebyl proti. 
 

   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
     Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 15) 

         Starosta  oznámil, že potřebujeme zvolit také členy kontrolního výboru. Místa členů kontrolního  
         výboru chtěl prvně nabídnout zastupitelům zvoleným za volební stranu „Nezávislí pro obec“,  
         ti se ale zasedání neúčastní. 
         Navrhl proto usnesení, aby členy kontrolního výboru byli zvoleni:  Eva Oščádalová 
                                                                                                                  Stanislav Režný 
                                                                                                                  Ing. Jiří Měchura 
         Nikdo ze jmenovaných nebyl proti. 
 

   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
     Usnesení bylo přijato. 

                                                         
K bodu 16) 
         Starosta podal informace o současném stavu rozpracovaného územního plánu. 
         Dodal, že v případě nekonfliktního veřejného projednání je  předpoklad jeho vydání a nabytí  
         účinnosti ve 2. čtvrtletí 2015. 
         Dále podal stručné informace o průběhu práce na něm: 

 30.9.2013 dostalo zastupitelstvo obce informaci (viz. Zápis 3/2013) o započetí prací na 
územním plánu Ing. Arch. Malým z Křelova a že ÚP má stát cca 350.000,-Kč a má být 
dokončen do 120. dnů 

 14.4.2014 (viz. Zápis 2/2014) bylo zastupitelstvo obce seznámeno se zněním „Zadání 
územního plánu“. Zastupitelé znění schválili 

 V Zápise 4/2014 je uvedena informace, že je schválený projektant a podána žádost na stavební 
odbor Magistrátu města Prostějova 

         
        Dle uvedených skutečností navrhl předsedající usnesení, aby zastupitelstvo obce pověřilo starostu   
        obce podpisem smlouvy o dílo „Zpracování územního plánu Bílovice-Lutotín“, která vychází z  
        cenové nabídky Ing. Arch. Malého ze dne 25.9.2013 na zpracování územního plánu s nabídkovou  
        cenou  320.650,-Kč 
 

   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
     Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 17) 

         Starosta obce oznámil, že obdržel informaci od firmy Hampl o dokončení oprav oplocení a  
         komunikací před MŠ v Bílovicích prováděných na základě smlouvy o dílo č.6/2014 z 25.9.2014  
         na částku 1.038.019,-Kč, kterou za obec uzavřel bývalý starosta Jan Toman st. 
         Ocelové výplně plotu, branka, oplechování zdiva a založení trávníku proběhne s ohledem na  
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         povětrnostní podmínky do 1.4.2015. 
         Vzhledem k tomu, že smlouvu uzavřel a stavbu dozoroval p. Jan Toman st. navrhl předsedající  
         usnesení, že zastupitelstvo obce pověřuje převzetím celého díla dle Smlouvy o dílo  
         č.6/2014zastupitele Jana Tomana st. 
 

   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
     Usnesení bylo přijato. 

 
          Starosta dále informoval, že o přesunovaném kříži a památníku obětem I. sv. války nemá  
          současné zastupitelstvo obce žádné bližší informace. 
 
K bodu 18) 
         Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald podal zastupitelstvu návrh vyhlásit záměr na           
         pronájem nebytových prostor Obecního domu v Lutotíně a vytvoření ceníku pronajímaných ploch. 
         Navrhl přijmout usnesení, že zastupitelstvo obce pověřuje starostu zpracováním ceníku  
         pronajímaných ploch a přípravou záměru na pronájem. 
 

   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
     Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 19) 

         Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald přednesl žádost SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s 
         Prostějov o jednorázový příspěvek ve výši 7.000,-Kč na žáka jako částečnou úhradu nákladů na  
         rok 2015 pro Annu Smutnou, Filipa Šnobla a Jiřího Kyseláka. 
 

   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
     Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 20) 

         Diskuze 

 Pan Jan Sychra se zeptal, kde jsou další zastupitelé a zda jsou omluveni. Předsedající 
odpověděl, že dle jednacího řádu se při neúčasti zastupitele na jednání podává omluvenka 
písemně a tu od žádného ze zastupitelů neobdržel. 

 RNDr. Miroslav Šmíd se ptá, zda budou dobudovány komunikace v okolí obcí dle projektu 
„Společná zařízení v krajině“ a zda jsou zapracovány do územního plánu. Starosta odpověděl, 
že momentálně k tomuto nemáme bližší informace, ale v nejbližší době se je pokusí získat. 
Miroslav Říčař dodal, že se budou proplácet jen projekty dokončené do 30.6.2015. 

 RNDr. Miroslav Šmíd připomněl, že letošní rok je to 100. let od začátku I. Světové války a chce 
vědět, kde je památník obětem války, který stál před MŠ v Bílovicích a zda bylo vydáno 
povolení na zbourání této památky. Miroslav Říčař odpověděl, že zastupitelstvo obce bylo 
informováno pouze o přesunutí kříže a ne o zbourání pomníku. Pan Jan Sychra se opět zeptal, 
zda o tom zastupitelé věděli a chce po zastupitelích vědět, co dělali. Miroslav Říčař odpověděl, 
že bývalý starosta se rozhodoval téměř o všem sám. 

 Ing. Jiří Měchura upozornil, že Lutotín nemá žádný pomník obětem světových válek a že by 
jsme měli nějaký zbudovat, protože jsme asi poslední generace, která je schopna ještě dopátrat 
jména obětí válek z naší obce. Starosta dodal, že bývalý starosta obce Jan Toman st. měl 
v plánu pomníček zbudovat u kaple sv. Anny. 

 Paní Milada Kalvodová uvedla, že památník v obci již je – v obecním parčíku.  

 Předsedající vyzval občany k návrhům do rozpočtu na příští rok. 

 Paní Svačinová se ptá, zda by bylo možné v obci zbudovat kanalizaci. Starosta odpověděl, že 
plán rozvoje Olomouckého kraje s ní počítá po roce 2015. 
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 Pan Jiří Eliáš uvedl, že EU nařizovala zbudování kanalizací a čističek jen v obcích nad 2000 
obyvatel. Obecní úřad by měl kontrolovat vyvážení splašků. 

 Paní Michala Babičková uvedla, že se jí nelíbí vypouštění splašků na zahrady, jak to dělají její 
sousedé. 

 Paní Lenka Krupová dodala, že v Kostelci na Hané museli občané, kteří nebyli napojeni na 
kanalizaci, dokladovat odvoz splašků na ČOV. 

 Starosta uvedl, že se zastupitelstvo bude touto problematikou zabývat. 

 Pan Jan Krupa se zeptal, čí je mostek přes Romži v Bílovicích za hřištěm. Mostek je 
v havarijním stavu. Miroslav Říčař mu odpověděl, že mostek je vlastníka komunikace, tudíž je 
obce. 

 Pan Jaroslav Bartošek dodal, že mostek cca před třiceti roky vyráběl a že dnešní mladí „nic 
nedělají“ 

 Ing. Jaroslav Navrátil se zeptal, zda by bylo možné zajistit kontejnery s většími otvory na plast a 
papír. Starosta odpověděl, že se pokusíme zajistit buď úpravu stávajících vhozů, nebo jiné 
kontejnery 

 Paní Marie Smutná se dotázala, zda by šlo opravit, nebo zajistit modernější vlakovou zastávku a 
opravit zábradlí a schody k ní, hlavně starší cestující mají problém se k zastávce dostat.  

 Pan Josef Měchura k tomu dodal, že zastávka a nástupiště není obecní, ale SŽDC. Starosta 
uvedl, že se s žalostným stavem zastávek pokusíme něco udělat 

 Nikdo další se do diskuze nepřihlásil 
 

 
K bodu 21) 

        Usnesení: 
 

        I. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. Program zasedání, zapisovatele p. Martina Smutného, ověřovatele zápisu p. Vladimíra Stančíka 
a Bc. Miroslava Říčaře     
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Projednání a přijetí usnesení k odstranění nedostatků, které vytkla kontrola MV na příštím 
zasedání zastupitelstva obce. Usnesení přijatá na zasedání 4/2014 považuje odbor veřejné 
správy, dozoru a kontroly MV jako neadekvátní a požaduje jejich opětovné projednání 
zastupitelstvem obce a požaduje přijmutí adekvátních opatření ke všem zjištěním porušení 
zákona, a to jak ve smyslu odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce (zpětně), tak 
též ve smyslu zamezení jeho opakování (do budoucna). Vedení obce připraví, zastupitelstvo 
obce projedná nedostatky ve fungování obce, které vytýká kontrola MV a přijme patřičná opatření 
na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

            Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

3. II. Rozpočtové opatření 
 Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

4. Rozpočtové provizorium na rok 2015, 1/12 rozpočtu na rok 2014, dokud nebude schválen 
rozpočet 
 Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda pro zastupování obce ve svazku obcí Vodovod 
Pomoraví. Jako náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním 
místostarostu p. Martina Smutného. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
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6. Starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda pro zastupování obce v MAS Region Haná. Jako 
náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním místostarostu 
p.Martina Smutného.                                                                                                                         
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

7. Příspěvek naší obce na dopravní obslužnost na rok 2015  36.120,-Kč. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda pro zastupování obce v Mikroregione Kostelecko. 
Jako náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním místostarostu  
p. Martina Smutného. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Pověření starosty obce podáním žádosti o vyřizování veřejnoprávní agendy Magistrátem města 
Prostějova. 

      Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

10. Pověření starosty obce podpisem smlouvy na zpracování územního plánu.  
      Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
11. Zastupitele Jana Tomana st. zástupcem obce při převzetí stavby dle SOD.  
      Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Pověření starosty obce přípravou návrhu na pronájem nebytových prostor a vytvoření ceníku.         
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

13. Poskytnutí příspěvku SŠ, ZŠ a MŠ Jistota,o.p.s. Prostějov ve výši 7.000,-Kč na žáka na rok 2015                  
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

 
 

      II. Zastupitelstvo obce volí: 
 

1. Členy finančního výboru: RNDr. Pavla Ptáčka PhD. 
                                         Bc. Miroslava Říčaře                                                                              
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Členy kontrolního výboru: Evu Oščádalovou 
                                          Stanislava Režného 
                                          Ing. Jiřího Měchuru                                                                              
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

 
 

       III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. Složení mandátu zastupitelem p. Vladimírem Tesařem 
2. Složení inventarizační komise 

         Předseda:  p. Petr Krupa 

         Členové :   p. Pavel Synek 
                                         p. Jan Toman st. 
                                         p. Jan Toman ml. 
                                         Bc. Miroslav Říčař 
                                         p. Jaroslav Babiánek 
                                         pí. Věra Reichstädterová 
 
 
K bodu 22) 

          Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald popřál všem přítomným mnoho zdraví a štěstí  
          v novém roce 2015 a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:25. 
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Zápis byl vyhotoven 6. ledna 2015 
 
 
 
 
 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
 
 
Ověřili:   Bc. Miroslav Říčař……………………………………… 
 
 
 
                    Vladimír Stančík…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 
 
 
 
 

 
Přílohy zápisu:     1. Prezenční listina 
                             2. Výpis usnesení 
                             3. Rozpočtová změna č. II/2014 
                             4. Rozpočtové provizorium na rok 2015 
                             5. Příkaz k inventarizaci obecního majetku 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:………………………….. 
 
Sňato dne: ……………………………… 
 


