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OBEC Lutín
Škol''í 203, 783 49 Lutín

ZAPIS
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lutín"
konaného dne 14.I2.20I1 v Třebčíně

Zpravodaj: Ing. Radek Navrátil

ověřovatelé zápisu: Mgr. Milena Weidingerová' pan Antonín DoztáI

Zapisovatel Vladana Tomášková

Přítomno: 13 členů Zo dle přiloŽené presenční listiny, Ing. Václavík,
8 hostů dle přiložené presenční listiny

omluveni: Ing. Rostislav Pavlíček, paní Eva Jarošová

Program iednání:

I. Zahájení
2. Yolbazpravoďaje a ověřovatelů zétpisu
3. Slib nového člena Zo
4. Kontrola usnesení ze 7. zaseďání ZO
5. Rozpočtová opatření
6. obecně závazná vyhláška o místním poplatku
7 . Schválení pravidel rozpočtového provizoria
8. Smlouva o dílo pro 2. změnu'IJP obce
9. Projednání žáďosti o změnu UP obce

10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr
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1. Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednaní zaháj|I starosta obce Antonín Bábek, v 18,10 hodin.

Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, Že informace o konání
byla zveŤejněna na úřední desce obecního úřadu Lutín a na internetových stránkách
Www. Iutin. cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zaseďání a ďáIe konstatoval,
že je přítomno 12 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednání - starosta seznámilpřítomné s pÍoglamem jednání Zo,program doplnil
o bod - schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce Regionu HANÁ, jiný návrh na doplnění
programu podán nebyl.

Hlasování o programu

11 hlasů pro
1 hlas zdtžel se - Mgr. Weidingerová
0 hlas proti

2. Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

Návrh nazpravodqe pana Ing. Navrátila a ověřovatelů zápisu paní Mgr. Milenu
Weidingerovou a pana AntonínaDozrála byl schválen všemi hlasy.

18'15 přišel pan Hynek Bokůvka

3. Slib nového člena Zo

Starosta obce A. Bábek představil nového čIena Zo paní Ing. Věru Kozákovou'
která sloŽila slib člena Zo'Pani Ing. KozákovápŤevzala mandát za odstupujícího
čIenaZo pana Ing. Tomáška, který na svůj mandát rezignovalz důvodu změny
trvalého bydliště. Zo bere na vědomí sloŽení slibu nového člena Zo. Starosta navrhuje
vyplácení měsíčních odměn Zo Lutín paní Ing. Kozákové od I4.|2.20II.

Hlasování o programu - vyplácení měsíčních odměn paní Ing. Kozákové

12 hlasů pro
1 hlas zdržel se - Ing. Kozáková
0 hlas proti
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Hlasování o návrhu usnesení

12 hlasů pro
1 hlas zdržel se - Ing. Kozáková
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 1.1r l.2

4. Kontrola usnesení ze 7. zasedání Zo

MístostarostkaZďena Tomková provedla kontrolu usnesení ze J . zasedání Zo

Závér _ Zo Lutín bere na vědomí kontrolu usnesení ze 7. zased'ání Zo Lutín.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 2.1.

5. Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu - operativní č. 9"10.11/2011

Tajemník oÚ Ing. Václavík seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 9,10'1 II20II.
Rozpočtové opatření ě.9,I0l20I1 bylo schváleno radou obce a Zo je bere na vědomí,
rozpočtové opatření odvětvového třídění ($) rozpočtuč.II12011 bude projednáno Zo.

Bezrozpravy

Hlasování k bodu - Zo schvaluje rozpočtové opatření odvětvového třídění ($) č. 1112011

13 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.3.1'3.2
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6. Obecně závazná whláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřeiného prostranství

Starosta obce seznámilpřítomné s obsahem oZY č,.Il20II.

Rozprava k bodu

Ing. Navrátil - poplatky platí pro všechnavyltazená parkovací místa nejen na
sídlišti,aleivobci
A.Bábek - jsou v1tvořená 2 parkovací místa pro obvodní lékařky + 2 par. místa pro
invalidy pÍed zdravotním střediskem
F. Spunda - před 2lety byl doporučen jednotný inťormační systém v obci, ve vyhlášce
nejsou uvedeny poplatky zaukazatele na sloupech veřejného osvětlení
Ing. Václavík - nejedná se o místní poplatky, režim pronájmu
Ing. Chrást - pronájem prostor za zdravotním střediskem?
A. Bábek - pozemek patří Íě SIGMA GROUP a.s., nedošlo k dohodě o ceně parkovného
mezi obcí a lékaři, SIGMA GROUP tento pozemek neprodá, nejsou vyřešeny
všechny restituce, proto jsme pronájem prostor zrušili

Hlasování k bodu - schválení ozv č,.Í12011 o místním poplatku zaužívání veřejného
prostranství

13 hlasů pro
0 hlas zdtželse
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení

l3 hlasů pro
0 hlas zdrže| se
0 hlas proti

Závér - k tomuto bodu bylo přiiato usnesení č. 4.1
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7. Schválení pravidel rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu 2012

Starosta obce přednesl znění pravidel rozpočtového provizoria

Bezrozpravy

Hlasování k bodu - schválení pravidel rozpočtového provizoria

12 hlasů pro
1 hlas zdržel se - Mgr. Weidingerová
0 hlas proti

Závér _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 5.1

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí TJ SIGMA Lutín o příspěvek 50 tis. Kč
na překlenutí I. čtvrt. roku20l2 k úhradě energií' vodného a stočného

Rozprava k bodu

Ing. Kozáková- přispějeme částkou, občané nemají přístup do areálu, např.
otevření haly na ping-pong pro veřejnost, nejsou žádné informační cedule
A. Bábek - pro veřejnost je otevřeno kaŽdou středu od 1 8'00-21,00 hod.
Ing. Kozáková- ostatní dny?
Ing. Chrást - promluvíme o tomto problému s oddílem tenistů
A. Bábek - v zimním období, pokud počasí dovolí, bude otevřeno kluziště, musí
uhradít energie za osvětlení
Mgr. Weidingerová - poskytujeme TJ příspěvky, TJ nesplňuje podmínky pro organizaci,
žádá, aby v lednu proběhla valná hromada a poté byl poskytnut tento příspěvek
Ing. Kozáková- souhlasí, vyplacení příspěvku po zasedání valné hromady
Ing. Chrást - v alná hromada proběhne, peníze potřebuj e na začátku měsíce ledna
Mgr. Vychodilová - bude výše příspěvku stačit?
Ing. Kovařik - 26 tis. Kč potřebujeme na zapIacení plynu, 9 tis. Kč na energii,
na celý rok2] tis. Kč na vodné a stočné

Hlasování k bodu - schválení uvolnění částky TJ SIGMA Lutín

13 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti
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Hlasování o návrhu usnesení

13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 5.2

8. Smlouva o dílo pro 2. změnu ÚP obce

Místostarostka obce seznámílapřítomné se zněním smlouvy o dílo pro 2. změnu ÚP obce
mezi obcí a Urbanistickým střediskem BRNo s.r.o.

Rozprava k bodu

Ing. Mišák * čistopis změny ě.2ÚP obce bude opravdu hotov v dubnu 2012?
Z. Tomková- ano

Hlasovríní k bodu _ schválení smlouvy o dílo pro 2. změnu Úp obce

13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení

13 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Závěr- k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 6.1
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Hlasování k bodu - pověřeni raďy obce uzavřením smluv o spolufinancování
žadatelů2. změny ÚP obce Lutín

13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení

13 hlasů pro
0 hlas zďržel se
0 hlas proti

Závěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.6.2

9. Proiednání žádosti o změnu č. 3 ÚP obce a posouzení návrhu

Starosta obce přednesl Žádost o změnu UP obce, jedná se o objekt v areálu SIGMA
GROUP a.s., bývalý internát chce firma DKH GROUP a.s. KroměříŽ a Společnost
spokojeného stáří o.p.s. Liberec v podnikatelském záměru vybudovat
,,Domov pokojného stáří" s kapacitou cca 80 míst.

Rozprava k bodu

Ing. Kozáková - potřebujeme domov pro seniory? Jedná se o fu z liberecka, postaví
ubýovnu amůže se stát, že zde budou bydlet problémové osoby
Ing. Navrátil- musíme se rozhodnout, zda-|i chceme nebo ne domov pro seniory'
jedná-li se o vhodnou lokalitu a jaké bude finanční zatížení obce, např. vybudování
cest, osvětlení
A. Bábek - MM olomouc, odbor koncepce arozvoje ve svém vyjádření
nedoporučuj e potízení změny, doporučuje tuto lokalitu řešit jako celek v novém ÚP
Ing. Hofirek - pokud MM olomouc nedoporučuje, nebudeme se tím ďáIe zabývat,
vrátít žádost zpět a ať zažádají znovu do tvorby nového ÚP
Ing.Ad1er-souhlasí,nenímoŽné3.změnuÚPstihnout
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Hlasování k bodu - neschválení návrhu na změnu č. 3 ÚP obce Lutín

11 hlasů pro
2 hIasy zdtŽel se - Ing. Navrátil, Ing. Chrást
0 hlas proti

Závér _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 7.2

10. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o půičce Reeionu HANA

A. Bábek vysvětlilpřítomným obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce

Hlasování k bodu - schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě

12 hlasů pro
1 hlas zďržel se - Mgr. Vychodilová
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení

12 hlasů pro
1 hlas zdržel se - Mgr.Vychodilová
0 hlas proti

Závěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 8.1
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11. Různé

Zápis ze zasedání Finančního vÝboru ZO Lutín

Zastupitelstvo obce bere zápis Fv Zo na vědomí.

Závér _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 9.1

Zpráva o fungování neziskové organizace TJ SIGMA Lutín

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

Rozprava k bodu

Ing.Hofírek - TJ musí žádat o dotace, dobré vedení účetnictví, fungování organizace, oddílů
A. Bábek - Žáda\i o dotace Leader HANÁ
Ing. Chrást - pracujeme ve svém volném čase, chceme postoupit do třídy A v kopané,
opravujeme tribunu z ušetřených financí
A. Bábek - po valné hromadě je potřeba zpracovat vizi, kterou je třeba naplnit
Ing. Kozáková - ve valné hromadě by měl být zástupce obce
F. Crha - nemůŽe volit, bude mít jen poradní hlas, pokud by byl členem oddílu, není
zde problém
Mgr. Weidingerová - z příspěvku obce 350 tis. Kč na rok 2011 je profinancováno 250 tis. Kč,
100 tis. Kč je ušetřeno, jak s nimi bude nebo je naloŽeno
Ing. Kovařík - byl zakoupen kontejner na trávu, opravena tribuna, kluziště
A. Bábek - zakoupeno náÍadí
Ing.Kozáková - máte zadán projekt na střechu?
Ing. Chrást - máme jen odhad, bez projektu
Ing. Kovařík - budeme žádatdotace z Regionu HANÁ, chceme rekonstruovat šatny,
opravit střechu na hale, izolace, sítě
Ing. Kozáková - můŽe obec zaplatit projekt na opravu střechy?
Ing' Václavík*Zo o tomto můŽe rozhodnout
Ing. Navrátil - podpoří příspěvek na investice do areálu v případě, Že bude areál otevřen
pro veřejno st,m7ádež, zapojení do aktivit ZŠ a MŠ, Žádá o schůzku mezi obcí a TJ,
schůzky se chce zúčastnit, nepodpoří investice do oprav, pokud bude např. hala
pro ping-pong jen pro 15 tenistů, děkuje autorům zprávy o činnosti TJ
Ing. Adler - TJ začíná fungovat, vyčkejme do valné hromady, poté se budeme zabývat
tímto dále

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 9.2
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Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 7. a 8. 12. 2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zélpis z přezkoumání

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 9.3

Prezentace o.s. S&K Třebčín

Starosta obce představil pana Pavla Nováka apaní olgu Gieselovou' zakladate|e
občanského sdružení Spor1& Kultura Třebčín.

Rozprava k bodu

P.Novák - o.s. vzniklo 1 .1 1 .20II, nechceme duplicitu kulturní komisi obce, zůáďali
o první dotaci na kulturní zéaemi Krajský úřad olomouckého kraje, termín 30.1 1.201 1,

druhá žádost na sportovní činnost, termín 2I.I2.20I1, jedná se o nákup sportovního
náčiní, další poŽadavek o dotaci financování cestování
Ing.Navrátll - poŽadav ek na Zo?
P. Novák - zatím nemáme požadavky

Zastupitelstvo obce bere na vědomí prezentaci o.s. S&K Třebčín

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 9.4

Dopis ministra zemědělství Ing. Bendla o navÝšení dotační podpory

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis ministra Ing. Bendla.

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 9.5

12. Diskuze

Ing. Chrást -varianta parkovacích míst ul. K Sídlišti, dojde k posunutí plotu u kluziště?
A. Bábek - k posunu dojde, kluziště bude zachováno
Ing. Navrátil - vyjádření sousedního domu?



A. Bábek - kontaktoval pana Solovského, předsedu druŽstva, termín k vyjádření
ďo 20.12.
Mgr. Vychodilová - úschova kontejnerů na tříděný odpad?
A. Bábek - pokud kontejnery budou za,,ohrádkou" bude kolem nich větší nepořádek
Ing. Mišák - odpad se třídit v budoucnu nebude, v ol. kraji se plánuje stavba spalovny,
odpad se bude třidit až ve spalovně
Mgr. Vychodilová - chodník ul. Slatinická?
Ing.- Václavík - odvodnění povrchu vozovky' obrubníky zůstanou zachovéxty
Ing. Mišák - ocenění Ing. Kaufmanové?
A. Bábek - řešili v Ro, bude uveřejněn článek ve zpravodaji, kde oceníme její práci
Ing. Mišák - forma čestného občanství pro Ing. Kaufmanovou? Děkuje za Znoyr otevření
ankety hodnocení ZO, dotaz na místostarostku ohledně kapličky sv. Floriána,
otevření štěrkopískovny - prozatimrÓur tento návrh zamítl,podporuje výstavbu
domova pro seniory, kontaktovat fy, opětovné podání Žádosti do nového ÚP
Z. Tomková - pro opravu kapličky je nutné zpracovat novou PD. Současný projekt
je zpracován na vybudování kopie kapličky
Ing. Václavík - vyzývá ěleny Zo, do 1 měsíce zaslat návrhy investičních akcí na rok 2012,
příprava rozpočtu obce
H. Bokůvka_ptáSe na novou organizační strukturu oÚ, prodán poslední bytový dům,
konec vyřizování oP
Ing. Václavík - bude řešeno v I. kvar1álu roku 2012
Ing. Kozáková- zateplení školky?
A. Bábek - máme zpracovánprojekt, zpracováváme Žádost o dotaci
Ing. Kozáková - pokud bychom dotaci nedostali?
Ing. Václavík - musíme tento problém řešit, špatná okna, schodiště, zateplení

Starosta obce ukonč1l zasedání Zo obce Lutín ve 20.55 hodin.

oBL{'] LUTÍN 4
Šxot,vÍ ]0.l. 7tj3 49 Ltj"fÍN
lČ (jul991ij9' l)lČ CZ00299189

V Lutíně 14.12.20ll l

I( u_--^. ůjcll-a._č\ / / ,'f
Mgr. Milena Weidir$e rš"#;"rn po)á tonín Bábek

ověřovatelé záďsu

-,\

starosta obce


