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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:  Omluveni: Jan Toman st. (ze zdravotních důvodů), Jan Toman ml. (z pracovních důvodů) 
                     Neomluveni: Jaroslav Babiánek, David Toman 
  
Program jednání:        
1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Informace o odmítnutí mandátu zastupitele Ing. Janem Kličkem 
5. Kontrola plnění usnesení  
6. Opětovné projednání výsledků kontroly odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV  
     z 28.5.2014 a přijetí usnesení o přijatých nápravných opatřeních  
7. Informace o výsledku auditu hospodaření provedeném Ol. krajem 
8. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  
9. Schválení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP, dle § 43 aţ 57 stavebního zákona      
    č.183/2006 Sb 
10. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému 
      shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu 
 11. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2015 o místním poplatku ze psů 
 12. Pověření starostu k podání ţádosti o dotaci z Programu obnovy Ol. kraje,  obl. 2, na  
       zpracování územní dokumentace  
13. Volba pátého člena kontrolního výboru 
14. Informace o výsledku inventur majetku obce k 31. 12. 2014 
15. Informace o stanovení termínu veřejného projednávání územního plánu 
16. Zpráva o průběhu oprav MŠ a řešení pomníku u školky v Bílovicích 
17. Projednání záměru na pronájem nebytových prostor klubového zařízení na obecním domě v      
      Lutotíně 
18. Pověření k uzavření mandátní smlouvy na řešení likvidace biologicky odbouratelného odpadu 
19. Informace o podání ţádosti a pověření k uzavření smlouvy na provedení opravy kaple sv.  
      Floriána, v případě, ţe bude vyhověno ţádosti o dotaci z programu „Obnova staveb drobné  
     architektury místního významu v Olomouckém kraji“ 
20. Projednání a schválení 12. znění stanov vodovodu Pomoraví  
21. Informace o pozemcích dotčených církevními restitucemi ve vztahu k vodovodu Pomoraví 
22. Informace o záměru přesunu knihovny do obecního domu a o vyuţití budovy č.p. 65 
23. Diskuse 
24. Usnesení 
25. 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 40 občanů obce) a uvedl, ţe zasedání 
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední desce od 
27.1.2015, tedy více jak 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm přítomna 
nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, tudíţ zasedání můţe právoplatně jednat a 
usnášet se. 
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● K bodu 2) 
● Předsedající zasedání přečetl program jednání a vyzval přítomné k doplnění programu. 
● Program doplněn nebyl 
● O programu nechal hlasovat  - PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŢEL SE 0 

Návrh byl přijat. 
 

K bodu 3) 
● Předsedající zasedání navrhl na zapisovatele p. Martina Smutného 

● Navrhl na ověřovatele zápisu p. Petra Krupu a Bc. Miroslava Říčaře 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

● Návrh byl přijat. 

  
K bodu 4) 
        Starosta obce informoval přítomné o odmítnutí mandátu zastupitele Ing. Janem Kličkem 19.1.2015 

● Poté přečetl dopis od Ing. Jana Kličky: “Dne 14.1.2015 mi bylo předáno osvědčení o 
nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce dnem 31.12.2014. Jiţ dne 30.12.2014 mi 
byla nabízena  tato funkce. Tuto jsem odmítl (dopoledne cca. v 9:20hod). Na svém 
rozhodnutí nic neměním. V naší obci zastávám funkci starosty klubu seniorů. V Prostějově 
pracuji ve svazu postiţených civilizačními chorobami. V ZO zastávám funkci hospodáře. 
Nemám zájem na kumulaci funkcí. Proto na nabízenou funkci nereflektuji”. 

● Starosta informoval přítomné, ţe 20.1.2015 se podle zákona o volbách do obecních 
zastupitelstev stal další kandidát volební strany „Nezávislí pro obec“ pan David Toman 

● Tomu bylo doručeno osvědčení o nastoupení do funkce zastupitele obce dne 2.2.2015, 
osvědčení vrátil na obecní úřad bez podpisu, následně mu bylo posláno doporučeným 
dopisem 

● Starosta informoval občany o tom, ţe pokud pan David Toman nemá zájem vykonávat 
funkci zastupitele, musí dle zákona o volbách do obecních zastupitelstev podat písemnou 
rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce  

 
  K bodu 5) 

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

● Usnesení č.2  Projednání porušování zákonů zjištěných při kontrole MV z 28.5.2014 a 
přijetí usnesení k jejich odstranění – bude projednáno v bodu č.6 tohoto zasedání 

● Usnesení č.3 Rozpočtové opatření – bylo schváleno čerpání 1/12 rozpočtu na rok 2014, 
coţ se dodrţuje 

● Usnesení č.7 Podpis smlouvy na dopraví obsluţnost v roce 2015 – Smlouva byla 
podepsána a příspěvek ve výši 36.120,-Kč uhrazen 

● Usnesení č.9 Starosta podal 12.1.2015 ţádost o vyřizování veřejnoprávní agendy na 
Magistrát města Prostějova. Magistrát města Prostějova bude projednávat nové ţádosti 
v březnu 

● Usnesení č.10 Podpis smlouvy na zhotovení územního plánu – smlouva byla 
podepsána 31.12.2014 

● Usnesení č.11 Převzetí stavby dle SOD zastupitelem Janem Tomanem st. – trvá. Byl 
uzavřen dodatek ke smlouvě s firmou Hampl o pozastávce, která bude vyplacena aţ po 
úplném předání díla a po odstranění všech vad a nedodělků. 
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● Usnesení č 12 Návrh na pronájem nebytových prostor v obecním domě byl připraven a 
bude projednán na tomto zasedání a ceník pronájmů byl vytvořen, rovněţ bude 
projednán na tomto zasedání 

● Usnesení č.13: Byla uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku na výuku ţáků SŠ, ZŠ, 
MŠ Jistota, o.s.p. Prostějov. Příspěvek byl proplacen 

 
   K bodu 6)    
             Starosta vysvětlil, ţe pracovníci kontrolního oddělení Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy,    
             dozoru a kontroly, zjistili při kontrole na obecním úřadě konané dne 28.května 2014, níţe     

 uvedená porušení zákona o obcích, a ţe na webových stránkách obce nejsou uvedeny všechny  
             údaje a  dokumenty tak, jak podle příslušných zákonů mají být.  
             Starosta vypracoval a zastupitelům předloţil návrh způsobu odstranění zjištěných závad. Pokud   

 s ním budou zastupitelé souhlasit, bude dle protokolu z provedené kontroly tento zápis vyvěšen  
po dobu 15 dnů na úřední desce a o nápravě bude MV informováno. 

             Při kontrole MVČR výkonu samostatné působnosti provedené u obce Bílovice - Lutotín bylo  
             shledáno porušení zákona  v osmi bodech. 

Starosta dále uvedl, ţe první tři porušení zákona byly projednány na zasedání zastupitelstva 
obce 4/2014 konaného 15.9.2014, opatření přijatá u prvních dvou jsou dle odboru kontroly 
adekvátní, třetí je nedostatečné 
Starosta uvedl další body, které odbor kontroly MV obci vytýká a navrhl přijmout usnesení: 
 

●       Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín projednalo výsledky uskutečněné kontroly 
MVČR výkonu samostatné působnosti provedené u obce Bílovice - Lutotín a přijalo k 
odstranění zjištěných nedostatků následující opatření: 

 
● AD1) V daném případě nelze přijmout opatření k odstranění důsledků nezákonného 

postupu obce, ale toliko opatření k zamezení jeho opakování. Zastupitelstvo k tomuto 
bodu přijalo usnesení viz zápis 4/2014 usn.č.3 bod a) svolávat a konat zasedání 
zastupitelstva tak, aby se uskutečnila nejméně jedenkrát za tři měsíce a dle dopisu MV 
z 25.11.2014 je tento postup adekvátní. 

● AD2)  Obec zavedla evidenci vydaných právních předpisů (obecně závazných vyhlášek 
a nařízení obce), která bude obsahovat jak platné, tak i zrušené právní předpisy 
s náleţitostmi dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích, tj. číslo, název, datum 
schválení, datum nabytí platnosti, datum nabytí účinnosti, příp. datum pozbytí platnosti 
právního předpisu (u jiţ zrušených právních předpisů). Zastupitelstvo k tomuto bodu 
přijalo usnesení viz zápis 4/2014 usn.č.3 bod a) a dle dopisu MV z 25.11.2014 je tento 
postup adekvátní. evidence právních předpisů bude pravidelně aktualizována; číselná 
řada právních předpisů obce bude uzavírána vţdy koncem kaţdého kalendářního roku  
Současně jsou tyto dokumenty přístupné i na nově vytvářených webových stránkách 
obce. 

● AD3) V daném případě nelze přijmout opatření k odstranění důsledků nezákonného 
postupu obce, ale toliko opatření k zamezení jeho opakování .  Obec zajistí, aby 
smlouvy o majetkoprávních úkonech byly opatřeny doloţkou (ve smyslu ustanovení 
zákona  § 41 odst. 1 zákona o obcích) prokazující splnění podmínky pro uzavření 
smlouvy, tj. uvedení, kdy zastupitelstvo majetkoprávní úkon schválilo, kopie usnesení 
bude přílohou smlouvy a uvedení, kdy byl záměr zveřejněn a sejmut z úřední desky. 
Kopie zveřejněného záměru bude opět přílohou smlouvy. 

● AD4)  Obec zpracovala soubor povinně zveřejňovaných informací a v zájmu splnění 
povinností vyplývajících z ustanovení § 5 odst. 1 InfZ zveřejní povinné informace 
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stanovené v tomto ustanovení na úřední desce obce, i elektronické tak, aby se s nimi 
mohl kaţdý návštěvník obecního úřadu seznámit, aniţ byla nutná součinnost se 
zaměstnanci obce (vyhledání informací). Obec pověří předsedu kontrolního výboru 
pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti povinně zveřejňovaných informací předsedu 
kontrolního výboru obce. Současně jsou tyto dokumenty přístupné i na nově 
vytvářených webových stránkách obce. 

● AD5) Obec zpracuje seznam hlavních dokumentů obce, kde jsou uvedeny dokumenty 
zejména koncepční, strategické a programové povahy, a tento zpřístupní v úředních 
hodinách tak, aby do něj mohl kaţdý nahlédnout a pořídit si výpis, opis nebo kopii. 
Seznam zároveň zveřejní na webových stránkách obce Bílovice - Lutotín www.bilovice-
lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace v seznamu hlavních dokumentů. 
Obec pověří předsedu kontrolního výboru pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti 
povinně zveřejňovaných informací předsedu kontrolního výboru obce. Současně budou 
tyto dokumenty přístupné i na nově vytvářených webových stránkách obce. 

● AD6) Obec dodatečně zveřejní informace poskytnuté na ţádost ve smyslu InfZ 
způsobem umoţňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách obce Bílovice - 
Lutotín www.bilovice-lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace – poskytování 
informací. Do budoucna obec poskytnuté informace zveřejní nejpozději do 15 dní od 
poskytnutí. Obec pověří předsedu kontrolního výboru jako osobu odpovědnou za 
neprodlené zveřejňování poskytnutých na základě ţádosti  pravidelnou kontrolou 
úplnosti a aktuálnosti povinně zveřejňovaných informací.  

● AD7) Obec doplní soubor povinně zveřejňovaných informací způsobem umoţňujícím 
dálkový přístup se strukturou vyplývající z přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou 
se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem 
umoţňujícím dálkový přístup. Toto umístí na webových stránkách obce Bílovice - 
Lutotín www.bilovice-lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace. Obec pověří 
předsedu kontrolního výboru pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti povinně 
zveřejňovaných informací. 

● AD8) Obec doplní výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013 tak, aby tato 
obsahovala veškeré údaje dle § 18 odst. 1 zákona o poskytování informací. Do 
budoucna Oobec zajistí, aby výroční zprava o poskytování informací byla zveřejněna 
nejpozději do 31. března následujícího roku, a aby v plném rozsahu splňovala 
ustanovení § 18 odst. 1 Zákona o poskykování informací, a to i v případě, ţe obec 
ţádnou ţádost o poskytnutí informací neobdrţí. 
 
K návrhu usnesení nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. 

 
●      O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

●                Usnesení bylo přijato. 

          
K bodu 7) 
         Starosta informoval o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílovice-Lutotín za rok 2014, při  
         kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
         Dodal, ţe je za to třeba poděkovat hlavně hospodářce obce pí. Věře Reistädterové 
         Dále uvedl, ţe auditoři doporučují: 

● Více zapojit do kontroly hospodaření obce kontrolní výbor obce 

● Vést knihy jízd v obecních vozidlech a evidenci pohonných hmot 
● Kontrolovat hospodaření MŠ kontrolním výborem 

● Vyhlašovat výběrová řízení na nákup materiálů a sluţeb 
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K bodu 8) 
        Starosta informoval  o činnosti svojí a zastupitelstva 
       1. Byla zpracována ţádost o dotaci na opravu kapličky 
       2. Dne 10. 1. bylo převzato obecní vozidlo, zajištěna oprava a kontrola STK  a je jím zajišťován 

pravidelný rozvoz obědů 
       3. Starosta se zúčastnil dvou seminářů ohledně dotačních titulů na Krajském úřadě a na MAS Haná. 
       4. Proběhla schůzka ohledně realizace společných zařízení v krajině 
       5. Byla spuštěna nová úřední deska 
       6. Byla nám učiněna nabídka na nové webové stránky obce firmou GALILEO, která se specializuje  
           na tvorbu www stránek pro obce. Cena takovýchto stránek by byla cca 20.000,-Kč a více, proto  
           jsme se rozhodli spolupracovat se současným zhotovitelem stránek, který je momentálně spustil  
           v novém vzhledu a se všemi zákony ukládajícími informacemi 
        7. Proběhla instalace internetu na obecním úřadě v Bílovicích a přechod na IP telefony. Úspora  

       bude oproti stávajícím pevným linkám 1200,-Kč - 400,-Kč(stávající poplatek za internet + IP telefony) =  
       800Kč/ měsíc, to je úspora 9600,-Kč ročně. Byly vypovězeny stávající pevné linky. Nová telefonní    
       čísla jsou zveřejněna na webu a úřední desce. Telefonní čísla jsou: OÚ Bílovice 588 00 22 65               
       a OÚ Lutotín 588 00 22 73 

8.  Bylo zahájeno řízení o zrušení trvalého pobytu Mariana Bukovana u Emila Dohnala, Lutotín 22 
     Starosta se při této příleţitosti obrátil na přítomné s prosbou o pomoc při hledání kontaktu na  
     Mariana Bukovana 
9.  Se  Správou ţelezniční dopravní cesty (SŢDC) proběhlo jednání o moţnostech opravy ţelezniční 
     zastávky v Lutotíně, SŢDC zpracuje projekt na opravu zastávky a obec se na opravě bude 
     pravděpodobně spolupodílet 
10. Starosta se zúčastnil oslavy 100 let paní Kristkové. Za obec jí předal dárkový koš a kytici a 
      uvedl, ţe jí přes její vysoký věk nechybí zdravý úsudek a humor 
11. Uvaţovali jsme o podání ţádosti o dotaci na dětské hřiště ve školce, nakonec ale podáme  
      ţádost o dotaci na zhotovení územního plánu, která by měla být 50% z ceny 
12. Byl vytvořen formulář na povolování kácení dřevin mimo les 
13. Byla zahájena příprava na projekt kanalizace obce – zjištění současného stavu, vyhledání 
      dokumentace v archiv, prověření moţností na odboru ţivotní prostředí, moţnosti rekolaudace,  
      soulad  s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK) 
14. Byla podepsána smlouva se zhotovitelem územního plánu 
15. Bylo zpracováno a podáno hlášení za odpady 
16. Bylo jednáno se svozovou firmou ohledně sběru kartonových obalů (tzv. tetrapacků) a nových  
       vhozů na kontejnery na plasty 
17. Bylo objednáno zpracování návrhu na rekonstrukci veřejného osvětlení 
18. Byla provedena inventarizace majetku obce. Fyzická inventura proběhla 17.1.2015 
19. Dne 26.1.2015 proběhl audit hospodaření 
20. Byly poptány opravy- zeď u školky, kapličky, cesty 
21. Byly provedeny opravy osvětlení a rozhlasu 
22. Byly poptány energie přes sdruţení OTIS – sdruţení obcí, které společně soutěţí na burze s    

 energiemi, úspora při přechodu k jinému dodavateli zemního plynu by měla být cca. 29.000,-Kč 
 za rok, na dodávku elektřiny má obec momentálně uzavřenou smlouvu do konce roku 2016 a 
 tedy zatím nemůţe vyuţít výhodnější nabídky. 

 
K bodu 9) 
          Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pro  
          spolupráci s pořizovatelem územního plánu dle §43 aţ 57 stavebního zákona starostu obce  
          Ing.Miroslava Hochvalda jako určeného zastupitele pro pořízení územního plánu. 
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          Jako náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním místostarostu  
          p. Martina Smutného 
 
         Nikdo ze jmenovaných nebyl proti. 
 

●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

     Usnesení bylo přijato. 
 
K bodu 10) 

Starosta seznámil přítomné se záměrem zastupitelstva obce přijmout obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Uvedl, ţe byl upozorněn krajským úřadem na to, ţe vybíráme poplatek jen na základě zákona a 
jsme poslední obec v Olomouckém kraji, která nemá tuto vyhlášku přijatou. 
Seznámil občany se zněním vyhlášky, výší poplatku, který zůstává zachován v nezměněné výši 
300,-Kč/osoba s trvalým pobytem v obci a 300,-Kč za nemovitost, kde není hlášena ţádná osoba k 
trvalému pobytu a termínem splatnosti poplatku k 30. 6. Dále uvedl, ţe svoz komunálního odpadu 
momentálně provádí společnost A.S.A. TS Prostějov a svoz nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu společnost Nature, s.r.o. 
Popsal občanům způsob výpočtu výše poplatku, jeţ se počítá ze dvou poloţek: první je částka za 
provoz, který činí 0,-Kč aţ 250,-Kč, jehoţ výši si určí obec a druhá část se vypočítává podle 
skutečných nákladů. V naší obci to činí: 165.442,-Kč / 515 obyvatel  (504 obyvatel a 11 staveb 
k rekreaci) = 321,-Kč. Poplatek tedy navrhuje vybírat ve výši 300,-Kč. 
Starosta uvedl, ţe maximální výše poplatku, kterou můţe obec vybírat je 1.000,-Kč. 
Dále dodal, ţe obec dosud smluvně nezajišťuje svoz odpadů a nevybírá poplatky za svoz odpadů 
od firem a podnikatelů, kteří mají na území obce provozovnu a obec proto připravila návrh smlouvy 
pro firmy a podnikatele, kteří budou mít zájem o tuto sluţbu a ceny této sluţby u obce kopírují ceny 
v okolních obcích u firmy A.S.A. 

 
Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald navrhl usnesení schválit obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

     Usnesení bylo přijato. 
 
K bodu 11) 
          Starosta seznámil přítomné se záměrem zastupitelstva obce přijmout obecně závaznou vyhlášku  
          č. 2/2015 o místním poplatku ze psů. Poplatek zůstane ve výši 50,-Kč za kaţdého psa. 
 
          Předsedající zasedání Ing. Miroslav Hochvald navrhl usnesení schválit obecně závaznou 
          vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku ze psů. 

 
●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

     Usnesení bylo přijato. 
 
K bodu 12) 
          Starosta seznámil přítomné se záměrem poţádat o dotaci z Programu obnovy Olomouckého  
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          kraje, oblast 2 na zpracování územní dokumentace. Územní plán bude stát 320.000,- Kč a o 
          dotaci je moţné ţádat do výše 50% nákladů, tudíţ pokud nám bude schválena, jednalo by se o 
          cca. 160.000,- Kč. 
 
          Předsedající navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Ing. Miroslava 
          Hochvalda podáním ţádosti o dotaci z Programu obnovy Olomouckého kraje, oblast 2, na 
          zpracování územní dokumentace. 
 

●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

     Usnesení bylo přijato. 
 
K bodu 13) 
         Starosta informoval přítomné o tom, ţe na minulém zasedání zastupitelstva obce byli zvoleni tři  
         členové kontrolního výboru a to: Eva Oščádalová 
                                                             Stanislav Reţný 
                                                             Ing. Jiří Měchura 
         Čtvrtý člen volen nebyl vzhledem k nepřítomnosti zastupitelů ze sdruţení „Nezávislí pro obec“. 
         Protoţe výbor musí mít lichý počet členů, uskutečníme volbu čtvrtého člena na tomto zasedání. 
         Jelikoţ se jednání opět neúčastní nikdo ze sdruţení „Nezávislí pro obec“, předsedající navrhl 
         usnesení, aby čtvrtým členem kontrolního výboru byl zvolen pan Pavel Synek. 
         Nikdo z přítomných nebyl proti 
         

●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

     Usnesení bylo přijato. 
 
K bodu 14) 
         Starosta informoval přítomné o inventuře majetku, která proběhla začátkem tohoto roku,  
         inventární komise pracovala ve sloţení: 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 
 

            Při inventuře a předávání majetku se přistupovalo vstřícně, inventuru starosta povaţuje za  
            tlustou čáru.  
            Na ţádost zastupitele p. Jana Tomana st. byly na SDH Lutotín převedeny 2ks křovinořezů a 1ks  
           motorové pily. Tyto stroje bude SDH Lutotín pouţívat nejen pro svoji činnost, ale i na péči o 

vzhled obce. 
 
K bodu 15) 
         Starosta informoval přítomné o stanovení termínu veřejného projednání územního plánu. 

● Stavební úřad Magistrátu města Prostějova oznamuje, ţe veřejné projednání upraveného a 
posouzeného „Návrhu územního plánu Bílovice-Lutotín“ se uskuteční v zasedací místnosti 
Ţudru v Bílovicích č.p. 35 dne 19. března 2015 v 15:00. 

● Návrh územního plánu obce je vystaven k nahlédnutí od 3. února 2015 do 26. března 2015 na:  
a) Stavebním úřadě Magistrátu města Prostějova 
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b) Obecním úřadě Bílovice-Lutotín 
c) Elektronické úřední desce www.bilovice-lutotin.cz ve sloţce Územní plán 

 
K bodu 16) 

Starosta podal zprávu o stavu oprav u MŠ v Bílovicích 
1) Byl dodán vzorek nového oplocení, který byl odsouhlasen, výplně plotů ze ţeleza 

budou pozinkovány a následně natřeny černou kovářskou barvou. Stříšky na vyzděné 
sloupky budou z lakovaného plechu v hnědé barvě. 

2) Kříţek je jiţ opraven v kamenictví Otruba v Plumlově. Cena za opravu kříţe bude    
cca. 75.000,-Kč 

3) Památník obětem I.světové války, který je momentálně odstraněn, se nechá vyrobit 
nový, ale jeho vzhled se musí odsouhlasit se správou válečných hrobů na Ministerstvu 
obrany. Bývalý starosta nechal vypracovat návrh nového památníku ve tvaru otevřené 
knihy, na jedné polovině by byla jména obětí I.sv války a na druhé polovině jména obětí 
II.sv války. Kamenictví Otruba nabízí tento památník za cca. 50.000,-Kč. Necháme jej 
nacenit u více kamenictví. Vzhled památníku se můţe změnit, necháme jej ještě na 
veřejné diskuzi mezi občany 

 
K bodu 17) 

 Starosta informoval o záměru pronajmout klubové zařízení v obecním domě v Lutotíně a    
 místnost kadeřnictví na Ţudru v Bílovicích. Cena pronájmu je 1.000,-Kč / měsíc + energie. 

             Starosta navrhl přijmout usnesení o zveřejnění záměrů. 
 

●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

     Usnesení bylo přijato. 
 

         Dále seznámil přítomné s ceníkem pronájmů obecních prostor. 
         Dodal, ţe místní spolky (hasiči, myslivci, senioři, maminky) nájemné a energie neplatí 
 

CENÍK PRONÁJMŮ OBECNÍCH PROSTOR 
Pronajímaný prostor Částka v 

Kč 
Za období  Poznámka 

Ţudr č.p. 35 Bílovice - 
společenské prostory 

1 000,-Kč víkend Spotřebovaná el. energie, plyn, voda, stočné a praní 
ubrusů se přičítají zvlášť. Poplatek za pronájem a 
energie neplatí : Klub seniorů, SDH, myslivecké 
sdruţení, MŠ 

Klubové zařízení Lutotín 79 1 000,-Kč měsíc El. energie, plyn, voda a stočné se platí zvlášť 
Hřiště Bílovice - chata 500,-Kč víkend Spotřebovaná el. energie se platí zvlášť, cena je vč. 

sociálního zařízení 
Hřiště Bílovice - plocha 1 000,-Kč den  
Prostory Bílovice 39 OÚ   Výše nájmu bude stanovena v záměru na pronájem 

Kadeřnictví 1 000,-Kč měsíc  
Hřiště Lutotín 200,-Kč víkend  
Obytný dům č.p. 51, 0,-Kč měsíc El. energie, plyn, voda a stočné se platí zvlášť 

 
      O ceníku nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

     Usnesení bylo přijato. 
 

http://www.bilovice-lutotin.cz/
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K bodu 18) 
         Starosta informoval přítomné o tom, ţe obec musí likvidovat bioodpad, okolní obce jiţ tuhle  
         povinnost řeší mj. kompostéry a štěpkovači pořízenými přes Mikroregion Kostelecko. Bc. Miroslav  
         Říčař k tomu dodal, ţe se jedná o veškerý odpad, který je sváţen do dvora v Bílovicích. Jedná se 
         o větve, kmeny, listí, trávu atd. 
         Starosta dodal, ţe obec má nabídku od firmy, která se tímto zabývá a je schopna nám zpracovat  
         projekt na likvidaci tohoto odpadu v naší obci, a to včetně podání ţádosti o dotaci ze SFŢP. Pokud 
         nebude ţádost úspěšná zpracování projektu bude zdarma. 
         Na základě této skutečnosti navrhl předsedající usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu  
         obce Ing. Miroslava Hochvalda podpisem mandátní smlouvy na akci: „Sváţíme bioodpad z obce  
         Bílovice-Lutotín“ 
 

●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

     Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 19) 
         Starosta podal informaci o podání ţádosti o dotaci v programu Olomouckého kraje obnova staveb  
         drobné architektury místního významu v Ol. kraji na opravu kapličky svatého Floriána v Bílovicích. 
         Původně jsme chtěli podat ţádost na opravu kapličky v Lutotíně, ale vzhledem k tomu, ţe je  
         památkově chráněna a na vyjádření památkového úřadu se čeká 60 dní, tak se podala ţádost na  
         opravu kapličky v Bílovicích. 
         Předmětem opravy je oprava vnitřních omítek a instalace nopové fólie po vnějším obvodu kapličky  
         o celkovém nákladu 109.467,-Kč od firmy Petr Špičák ze Smrţic. 
         Podepsaná smlouva je jednou z podmínek pro schválení dotace od Ol. Kraje ve výši 50.000,-Kč. 
         Pokud nám dotace nebude schválena, smlouva pozbývá platnosti. 
          
          Dle uvedených skutečností navrhl předsedající usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání  
          ţádosti a pověřuje starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda podpisem smlouvy na opravu kapličky  
          sv. Floriána v Bílovicích. 
          

●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

     Usnesení bylo přijato. 
 
K bodu 20) 
         Starosta informoval přítomné o nutnosti schválit nové stanovy svazku obcí Vodovod Pomoraví,  
         jehoţ je naše obec členem. Nové stanovy mají 15. stran a neobsahují nic, co by bylo nevýhodné  
         pro naši obec. 
 
         Navrhl tedy přijmout usnesení: 
         Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín projednalo a schvaluje návrh 12. znění stanov Vodovodu  
         Pomoraví, svazku obcí, jehoţ plné znění je nedílnou součástí tohoto usnesení. Současně  
         zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín ukládá svému zástupci ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí,  
         aby na Valné hromadě svazku hlasoval pro přijetí tohoto návrhu stanov. 
 

●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 5 – PROTI: 0 – ZDRŢEL SE: 0 

     Usnesení bylo přijato. 
 
K bodu 21) 
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         Starosta informoval přítomné o pozemcích v katastru naší obce, které jsou dotčeny církevními  
         restitucemi. Jen jeden pozemek leţí na „Bílé hoře“ a je přes něj vedeno potrubí Vodovodu 
         Pomoraví, vedení svazku je o této skutečnosti informováno. 
 
K bodu 22) 
         Starosta informoval přítomné o záměru přesunout obecní knihovnu v Lutotíně z budovy starého  
         obecního úřadu do prostor nového obecního domu, konkrétně do místnosti, která byla původně  
         myšlena jako prodejna. V knihovně bude pro zájemce i veřejná místnost s počítačem pro přístup k  
         internetu. 
         Nikdo z přítomných nebyl proti. 
 
K bodu 23) 
         Diskuze: 

● Starosta informoval přítomné o poptávce realitní kanceláře Sting na pozemek leţící vedle  
               nemovitosti č.p. 63 v Bílovicích (jedná se o dům naproti hospody v Bílovicích). RK Sting nabízí  
               dům za 400.000,-Kč a o dům bez zahrádky má zájem spíše někdo z „méně přizpůsobivých  
               zájemců“.   RK Sting poptává:   

1. moţnost prodeje (za jakou cenu) 
2. moţnost dlouhodobého pronájmu (min. 10let) 
3. moţnost zřízení věcného břemene na uţívání pozemku 

               Starosta vyzval přítomné k diskuzi na toto téma 
               Pan Pavel Synek navrhl, aby se zastupitelstvo domlouvalo aţ s novým majitelem domu. 
               Starosta souhlasil a pošle RK Sting vyjádření, ţe o vyuţití pozemku je moţné se dohodnout  
               s novým majitelem domu 

● Pan Jiří Eliáš se ptá, zda obec vede evidenci pohledávek místních poplatků. Starosta 
odpověděl, ţe obec ji momentálně nevede, ţe neznáme přesný počet nemovitostí určených k 
rekreaci. Dodal, ţe po přijetí OZV č.1/2015 evidenci zavedeme a budeme důsledně poplatky 
vybírat a eventuální pohledávky evidovat 

● Pan Jiří Eliáš ještě dodal, ţe internet pro veřejnost v knihovně je dobrý nápad a zda by bylo 
moţné zřídit na internetových stránkách obce diskuzi pro občany. Jako příklad uvedl 
internetové stránky města Šternberk. Starosta odpověděl, ţe se na to zeptáme výrobce stránek 
a momentálně je moţné vést diskuzi na profilu, který má obec zřízený na Facebooku. Odkaz je 
na internetových stránkách obce 

● Paní Markéta Bartošková se dotázala, zda obec uvaţuje o rozšíření vybavení na Ţudru o nový 
porcelán, příbory, sklo. Současný je jiţ dosti opotřebovaný a nehodí se ke slavnostním 
příleţitostem, například na svatby. Starosta odpověděl, ţe momentálně se o tom neuvaţuje, 
mnoţství tohoto vybavení odpovídá kapacitě 

● Starosta vyzval přítomné k diskuzi na téma ţivotních jubileí. Uvedl, ţe dříve byl věk 60. roků 
časem odchodu do důchodu, v dnešní době jsou občané v tomto věku ještě v pracovním 
procesu a zda by nebylo vhodné přát za obec ve vyšším věku, uvedl věk 65 roků, nebo 70 roků. 
Nikdo se nevyjádřil, tak navrhl toto téma projednat na příštím zasedání zastupitelstva obce 

● Starosta informoval přítomné o moţnosti objednání obědů, školní jídelna hledá další zájemce o 
obědy. Dále uvedl, ţe rozvoz obědů není práce pro starostu obce, poţádal přítomné o návrhy 
na například “aktivního důchodce”, který by byl ochoten tuto sluţbu vykonávat 

● Paní Marie Smutná se dotázala, zda bude obec pořádat vítání občánků. Starosta odpověděl, ţe 
toto povaţuje za rozumné a vedení obce má v plánu tuto akci pořádat. Marie Smutná dodala, 
ţe by bylo vhodné do této akce zapojit i mateřskou školu a sdruţení maminek 

● Starosta se dotázal občanů, zda si někdo pamatuje povodeň, která napáchala škody v naší 
obci a tyto byly poté řešeny s pojišťovnami. Jedná se o to, ţe v rámci programu ochrany před 
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povodněmi se dá ţádat o dotaci na bezdrátový rozhlas. Paní Jiřina Dvořáková uvedla ţe v roce 
1955 byla na Romţi velká povodeň. Pan Miroslav Říčan dodal, ţe pojišťovny vedou naši obec 
ve II. povodňovém území, tudíţ máme draţší pojistné. Paní Jiřina Dvořáková dodala, ţe by se 
tyto údaje mohli dohledat v kronice 

● Nikdo další se do diskuze nepřihlásil 

 
    K bodu 24) 

         Usnesení: 

       I.Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. Program zasedání,  
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele p.Martina Smutného, ověřovatele zápisu p.Petra Krupu a Bc.Miroslava Říčaře                
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

3.  
● Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín projednalo výsledky uskutečněné kontroly MVČR 

o výkonu samostatné působnosti provedené u obce Bílovice - Lutotín a přijalo k 
odstranění zjištěných nedostatků následující opatření: 

 
● AD1) V daném případě nelze přijmout opatření k odstranění důsledků nezákonného 

postupu obce, ale toliko opatření k zamezení jeho opakování. Zastupitelstvo k tomuto 
bodu přijalo usnesení viz zápis 4/2014 usn.č.3 bod a) svolávat a konat zasedání 
zastupitelstva tak, aby se uskutečnila nejméně jedenkrát za tři měsíce a dle dopisu MV 
z 25.11.2014 je tento postup adekvátní. 

● AD2)  Obec zavedla evidenci vydaných právních předpisů (obecně závazných vyhlášek 
a nařízení obce), která bude obsahovat jak platné, tak i zrušené právní předpisy 
s náleţitostmi dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích, tj. číslo, název, datum 
schválení, datum nabytí platnosti, datum nabytí účinnosti, příp. datum pozbytí platnosti 
právního předpisu (u jiţ zrušených právních předpisů). Zastupitelstvo k tomuto bodu 
přijalo usnesení viz zápis 4/2014 usn.č.3 bod a) a dle dopisu MV z 25.11.2014 je tento 
postup adekvátní. evidence právních předpisů bude pravidelně aktualizována; číselná 
řada právních předpisů obce bude uzavírána vţdy koncem kaţdého kalendářního roku  

● Současně jsou tyto dokumenty přístupné i na nově vytvářených webových stránkách 
obce. 

● AD3) V daném případě nelze přijmout opatření k odstranění důsledků nezákonného 
postupu obce, ale toliko opatření k zamezení jeho opakování .  Obec zajistí, aby 
smlouvy o majetkoprávních úkonech byly opatřeny doloţkou (ve smyslu ustanovení 
zákona  § 41 odst. 1 zákona o obcích) prokazující splnění podmínky pro uzavření 
smlouvy, tj. uvedení, kdy zastupitelstvo majetkoprávní úkon schválilo, kopie usnesení 
bude přílohou smlouvy a uvedení, kdy byl záměr zveřejněn a sejmut z úřední desky. 
Kopie zveřejněného záměru bude opět přílohou smlouvy. 

● AD4)  Obec zpracovala soubor povinně zveřejňovaných informací a v zájmu splnění 
povinností vyplývajících z ustanovení § 5 odst. 1 InfZ zveřejní povinné informace 
stanovené v tomto ustanovení na úřední desce obce, i elektronické tak, aby se s nimi 
mohl kaţdý návštěvník obecního úřadu seznámit, aniţ byla nutná součinnost se 
zaměstnanci obce (vyhledání informací). Obec pověří předsedu kontrolního výboru 
pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti povinně zveřejňovaných informací předsedu 



ZÁPIS 1/2015 
ze  zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného  

dne 5. února 2015 v sále na Žudru v Bílovicích č.p.35 

 

 

 

 

Stránka 12 

 

kontrolního výboru obce. Současně jsou tyto dokumenty přístupné i na nově 
vytvářených webových stránkách obce. 

● AD5) Obec zpracuje seznam hlavních dokumentů obce, kde jsou uvedeny dokumenty 
zejména koncepční, strategické a programové povahy, a tento zpřístupní v úředních 
hodinách tak, aby do něj mohl kaţdý nahlédnout a pořídit si výpis, opis nebo kopii. 
Seznam zároveň zveřejní na webových stránkách obce Bílovice - Lutotín www.bilovice-
lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace v seznamu hlavních dokumentů. 
Obec pověří předsedu kontrolního výboru pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti 
povinně zveřejňovaných informací. Současně budou tyto dokumenty přístupné i na nově 
vytvářených webových stránkách obce. 

● AD6) Obec dodatečně zveřejní informace poskytnuté na ţádost ve smyslu InfZ 
způsobem umoţňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách obce Bílovice - 
Lutotín www.bilovice-lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace – poskytování 
informací. Do budoucna obec poskytnuté informace zveřejní nejpozději do 15 dní od 
poskytnutí. Obec pověří předsedu kontrolního výboru jako osobu odpovědnou za 
neprodlené zveřejňování poskytnutých na základě ţádosti  pravidelnou kontrolou 
úplnosti a aktuálnosti povinně zveřejňovaných informací předsedu kontrolního výboru 
obce.  

● AD7) Obec doplní soubor povinně zveřejňovaných informací způsobem umoţňujícím 
dálkový přístup se strukturou vyplývající z přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou 
se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem 
umoţňujícím dálkový přístup. Toto umístí na webových stránkách obce Bílovice - 
Lutotín www.bilovice-lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace. Obec pověří 
předsedu kontrolního výboru pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti povinně 
zveřejňovaných informací. 

● AD8) Obec doplní výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013 tak, aby tato 
obsahovala veškeré údaje dle § 18 odst. 1 zákona o poskytování informací. Do 
budoucna Oobec zajistí, aby výroční zprava o poskytování informací byla zveřejněna 
nejpozději do 31. března následujícího roku, a aby v plném rozsahu splňovala 
ustanovení § 18 odst. 1 Zákona o poskykování informací, a to i v případě, ţe obec 
ţádnou ţádost o poskytnutí informací neobdrţí. 
 
K návrhu usnesení nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. 

 Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
4. Zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu dle §43 aţ 57 stavebního zákona 

starostu obce Ing.Miroslava Hochvalda jako určeného zastupitele pro pořízení územního plánu. 
           Jako náhradníka pro zastupování v případě nepřítomnosti pověřuje zastupováním místostarostu  

p. Martina Smutného 
 Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, 
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.                                       
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

6. Obecně závaznou vyhlášku  č. 2/2015 o místním poplatku ze psů 
      Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
7. Pověření starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda podáním ţádosti o dotaci z Programu obnovy 

Olomouckého kraje,  oblast 2, na zpracování územní dokumentace. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

8. Zveřejnění záměrů na pronájem prostor klubového zařízení v obecním domě v Lutotíně č.p.79    
a prostor kadeřnictví na Ţudru v Bílovicích č.p.35 
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Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
9. Ceník pronájmů obecních prostor 

Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
10. Pověření starostu obce Ing. Miroslava Hochvalda podpisem mandátní smlouvy na akci: „Sváţíme 

bioodpad z obce Bílovice-Lutotín“ 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

11. Podání ţádosti a pověření starosty obce Ing. Miroslava Hochvalda podpisem smlouvy na opravu 
kapličky sv. Floriána v Bílovicích. 
Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

12. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín projednalo a schvaluje návrh 12. znění stanov Vodovodu  
            Pomoraví, svazku obcí, jehoţ plné znění je nedílnou součástí tohoto usnesení. Současně  
            zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín ukládá svému zástupci ve Vodovodu Pomoraví, svazku 
            obcí, aby na Valné hromadě svazku hlasoval pro přijetí tohoto návrhu stanov. 

      Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
 

II.Zastupitelstvo obce volí: 
 
         1.Člena kontrolního výboru: pana Pavla Synka 
          Pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 
 

 

III.Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Sloţení mandátu zastupitelem Ing. Janem Kličkem  
2. Plnění usnesení z 30.12.2015 
3. Informaci o výsledku auditu hospodaření provedeném Ol. krajem dne 26.1.2015, kde nebyly 

shledány nedostatky v hospodaření obce 
4. Informaci o činnosti starosty obce 
5. Inventarizaci majetku k 17.1.2015 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
Ověřili:   Bc. Miroslav Říčař        ….………………………………… 
 
               Petr Krupa                    …………………………………… 
 

 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 
Vyvěšeno dne:………………………….. 
Sňato dne: ……………………………… 


