
OBEC Lutín
Školní 2O3, 783 49 Lutín

ZAPIS
z II. zasedáníZastupitelstva obce Lutín,

konaného dne 5. 9.2012 v Lutíně

Zpravodaj: Ing. Jakub Chrást

ověřovatelé zápisu Mgr. Milena Vychodilová, p' František Špunda

Zapísovatel: Eva Sedláčková

Přítomno: 14 členů Zo dle přiložené presenční listiny, Ing. L' Václavík
7 hostů dle přiložené presenční listiny

omluven: p. Hynek Bokůvka

Program iednání:

I. Zahájení.
2. Yolbazpravodaje a ověřovatelů záp\su.
3. Slib nového člena zastupitelstva.
4. Kontrola usnesení z I0. zasedáni ZO.
5. Hospodaření obce Lutín za I. - 7. měsíc 2012.
6. Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu.
7. Prodej pozemku v majetku obce.
8. odkoupení pozemků pro cyklostezku.
9. odkoupení pozemků od S.p.V likvidaci I\IEZ Mohelnice.

IO. Změna č,. 2 Územního plánu obce Lutín.
11. Příspěvek narozhlednu na Velkém Kosíři.
12. Zpráva ťrnančního výboru.
13. Různé.
14. Diskuze.



l. Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednaní zahájil starosta obce Antonín Biíbek, v 18.10 hodin.

Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace o konání
byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lutín a na intemetových stránkách
www. lutin. cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zaseďání adáIe konstatoval'
Že je přítomno 13 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednání _ starosta sezniímil přítomné s programem jednaní ZO,bodprogramu č. 3

navrhl přesunout místo bodu programu č. 4, ďtůe program doplnil o bod č,.9 - odkoupení
pozemků od s. p. v likvidaci MEZ Mohelnice a bod 12 _ zpráva finančního ýboru. Jiný návrh na

doplnění programu podán nebyl.

Hlasování o programu jednání -

12 hlasů pro
1 hlas zdrže| se - p. Jan Galda
0 hlas proti

Závér - program byl schválen12 hlasy

2. Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

Návrh nazpravodaje Ing. Jakuba Chrásta a ověřovatelů zápisu Mgr. Milenu Vychodilovou a pana

Františka Špundu - návrh byl schválen všemi hlasy.

Hlasování k bodu - návrh zpravodaje Ing. Jakub Chrást

12 hlasů pro
1 hlas zdržel Se _ p. Jan Galda
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh ověřovatelů zápisu: Mgr. Milena Vychodilová,p. František Špunda

11 hlasů pro
2 hlasy zďrŽel Se _ p. Jan Galda, Mgr. Milena Vychodilová
0 hlas proti

3. Slib nového člena ZO

Starosta obce A. Bábek představil nového ěIenaZo pana Jana Galdu' který sloŽil slib člena Zo.
Pan Jan Galda převzalmanďátza odstupující členku Zo paníZdenkuNovotnou, která na svůj

mandát rezignovala 3 . 7 . 2012. Jej ím nástupcem měla b1't pání Hana Maděrková , ktetá rovněž
podala rezignaci na funkci členky Zo ďne 4.7 .2012. ZO berc na vědomí složení slibu nového
ěIenaZo.
Starosta obce p. A. Bábek navrhlvyplácení měsíčních odměn členu Zo panu Janu Galdovi
od 5.9.2012.
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Hlasování k bodu - vyplácení měsíčních odměn panu Janu Galdovi

12 hlasů pro
1 hlas zdržel se - p. Jan Galda
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení

12 hlasů pro
1 hlas se zďrže| - p. Jan Galda
0 hlas proti

Závěr -Zo bere na vědomí složení slibu nového člena Zastupitelstva Obce Lutín pana Jana
Galdy a schvaluje vyplácení měsíčních odměn novému členu Zo Lutín panu Janu
Galdovi od 5. 9.2012.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 1.1,1.2

4. Kontrola usnesení z 10. zasedání Zo

MístostarostkaZdena Tomková provedla kontrolu usnesení z I0. zasedání Zo.

Rozprava k bodu:

Ing. Kozáková - byla schůzkameziTJ azástupci obce?
Ing. Chrást - nebyla sjednána schůzka z důvodu dovolených
Mgr. Weidingerová - proč se tedy dal termín?
Ing. Kozákoua -3" zapracovžnsoubor změny 2.ÚP obce Lutín?
A. Bábek - jsou zapracovaÍIé, bude projednáno v samostatném bodě
J. Galda - prodej cukrámy _ došla Ro k závěru?
Z. Tomková _ ještě ne
J. Galda _ anketa mezi občany, zďa se k tomu přiklaní
A.DozráI- cukrárna začala chátrat, nájem nestačí na pokrytí nákladů na opravy
Ing. Kozáková_radaneukončilajednání ohledně cukrárny, poŽaduje dát do zápisu
odhad. cena nemovitosti x náklady na opravu - Ro má v kompetenci rozhodnout
Ing. Hofi rek - kupuj ící garantuje, že tam bude cukrárna _ není zfuuka
Ing. Kozáková- porovnání nákladů na opravu a prodejní cenu
Ing. Navrátil_ nejednoznaěnénézory Zo zda prodat či nikoliv, žáďný podnět ze strany
zastupitelů do Ro podán nebyl ažnyni,jedná se o úvahu jak s tímto majetkem nakládat.
Zástlpci TJ se přiklání k termínování schůzky mezi TJ a zásttlpci obce.
A. Babek - navrhuje termín uskutečnění schůzky do konce října
Ing. Kozáková - požaduje dávat termíny plnění úkolů do zápisu ne do usnesení
Mgr. Weidingerová _ se vrátila k oténce prodeje obec. nemovitostí - oponuje p. Navrátilovi,
červen - úkol Ro dát Zo do dalšího zaseďáni nějaké podklady, nebyly předloženy žádné
A. Bábek - tento problém nás zatím netiží, zatím zvažujeme pouze zda ts4o nemovitosti prodat
nebo ne
Ing. Navrátil - pracovat na tom budeme, zvažujeme zdaprodat obě nemovitosti
Ing. Hofírek - obec, jako správný majitel se má o svůj majetek starat' je potřeba nemovitosti
opravovat, počítat v rozpočtu s financ. prostředky na opťavy' opravyjsou nutné pokud sije
necháme ve vlastnictví
A. Babek _ ukončiljednríní k tomuto bod programu
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Hlasování k bodu _ návrh usnesení

13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _ zo Lutín bere na vědomí kontrolu usnesení z l0. zasedáníZo Lutín
s připomínkami, které z dnešního zasedání vzešly a jsou uvedeny zápise.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 2.1

5. Hospodaření obce Lutín za 1. _ 7. měsíc 2012

Tajemník oÚ rng. L.Yáclavíkseznámilěleny zastupitelstva s přehledem hospodďení obce Lutín
zaobdobí I.-7. měsíc 2012.
Materiálbyl projednán v Ro a byl předloženZo na vědomí.
Příloha č. 1 k zápisu_ jen u originálu.

Rozprava k bodu:
Ing. Mačák - příjmová část - platí obec Luběnice příspěvek za žáky navštělující naši školu?
Ing. Václavík -ne pouze obec Slatinky
Ing. Mačrík - Luběnice mají spádovou školu Těšetice
J. Galda _ co je ěinnost v obl. soc. péče - roznos obědů?
Ing. Václavík-poskýujeme služby seniorum - roznos obědů 

' 
občané platízaobědy azaÍoznos

20,- Kč za oběd, starosta inicioval na Ro snížení ceny za roznos' protože dojde ke zýšení ceny
obědů, jde tedy o příjem, ktery senioři platí zaroznos obědů
J. Galda - bod 9 ve ýdajich?
Z. Tomková - pomníky, kapličky, památky - oprava' rekonstrukce
Ing. Václavík _ oprava homí kaplička v Třeběíně - jde o soukromou kapličku, kterou máme
v nájmu
Z. Tomková _ na jednu část opravy byla dotace, druhá etapa oprav je I'tazena z rozpočtu obce
Ing. Kozáková- jakáje to částka?
Z. Tomková - částka je v bod 9 ve výdajích
Ing. Hofirek _ dotaz, zda je oprava již dokončena?
Z. Tomková - ještě není dokončena, zdivo je vlhké, stěny musí vyschnout
J. Galda _ ěástka 400.000'- Kč se tam bude dále investovat?
Ing. Václavík _ nemusí bývynaloženy všechny prostředky
Ing. Kozáková- je tam veden stavební deník' vést jaká částka je proinvestována, kolik ztstává
proinvestovat
Ing. Václavík - na konci roku bude připraveno zhodnocení finan. akcí
Ing. Navrátil _ vyhodnocení nakaždém zastupitelstvu - co se zaYa roku udělalo, co se odložilo ..
Ing. Hofirek - dle náhledu do plánu investič. akcí si netroufá odhadnout' které akce byly
realizovány a které ne
Ing. Václavík - akce samozřejmě hodnotit lze, stav plnění a finanční hodnocení akcilze
připravit na zastupitelstvo, seznámil zastupitele se zatímrealizovanými akcemi dle planu
investičních akcí na letošní rok
A. Bábek _ ukoněil bod projednávání k plánu invest. akcí
E. Jarošová - proč trvátak dlouho zahájení stavby - silnice zanádražím v Třebčíně?



Ing. Václavík - od dubna platí noý zák. o zaďávéníveŤ. zakétzek, je to časově nároěné' byla
vybrána fa Gordion s nejlepší nabídkou, 13. 9. bude dělat výběrové řízení na zhotovitele toho
dila, fakterá bude vybrána podle jeho názoru tuto akci zvláďne do konce roku, nebo zvládne to
podstatné letos a zbyekna jaře
E. Jarošová - obec zadala celé výběrovéŤizení firmě?
Ing. Václavík _ ano
A. Bábek _ doplnil Ing. Vaclavíka, jde o zjednodušenou podlimitní zakžnku, bylo osloveno 7

nejsilnějších firem, byla provedena obhlídka staveniště, všichni mají k dispozici PD a jsou
schopni všichni tuto akci dokončit letos
Ing. Navrátil- kolik firem se dostavilo na obhlídku staveniště
A. Babek - pouze SKANSKA, ostatní firmy nemusí _ jsou schopny dílo nacenit podle PD
Z. Tomková - podala informaci o výběrovémŤízeni na zhotovitele této investiční akce, otvírání
obálek se uskuteční 13.9.2012
A. Bábek - Ro stanovila členy výběrové komise
Ing. Hofirek - proč se nemůže s nějakou akci začít v květnu, přijde podzim a zaěneme budovat,
okolní obce budují celé léto
Ing. Václavík _ od června bylo jednáno s firmami ohledně výběrového Ťízení, problémy byly
spíše s touto firmou
Ing. Nawátll-otazka je,zda systém sestavování rozpočtu je správný, přetahujeme sestavování
rozpočtu do března příštího roku, vypracovat rozpočet do konce tohoto roku na příští, zdamá
někdo zkušenost s tím' proč se rozpočet sestavuje tímto způsobem
Ing. Hofirek - pí Weidingerová chce už asi 10 let, aby byl rozpočet sestaven do konce roku,
akce mohou bý připraveny' v březnu se schválí rozpočet - mohou b1't připraveny výběr. řízení
Ing' Václavík - od 0412012 platí noý zák' o zaďávání veř. zakézek _ není jednoduché najít
firmu' která toto bude zajišťovat
Kozáková_ stanovovat termíny na Ro, kontrolovat, dotazovat se' v případě pozměnit termín'
popřípadě to musí zdůvodnit, proč to neni zabezpečeno
A. Bábek - Gordion byla firma s nejnižší nabídkovou cenou' netvrdíme, Že jsme se rozhodli
správně
Mgr' Weidingerová _ jak p. Hofirek říkal' není to první případ, pokaŽdé jsou stavby zahajovány
na podzim, teoreticky se akce v Třebčíně mohla připravovat od ledna ďobŤezna, v březnu byl
schválen rozpočet
A. Bábek - všechny invest. akce se dělají na základě dotací, jde o administrování dotačního titulu
Ing. Václavík _ kdo si vezme na zodpovědnost zač,it stavbu, kdyŽ nevím zdapenize dostaneme
Mgr. Weidingerová - opět apeluje na příprar,u akcí zaěátkem roku a také schválení rozpočtu,
během roku se schvalují další rozpočtová opatření' tentonázor zastává dlouho
Ing. Mišák _ rozpočet - jde pouze o formální věc, akce mohou bý připraveny, dotaz zďanemáme
dost pracovníků na přípravu těchto akcí
Ing. Václavík - komise je jedna věc azaďávání zakázekje věc druhá
A. Bábek -kzadáníveŤ. zakánkyje potřeba obsríhlá dokumentace
Ing. Mišák _ všechny okolní obce si berou na vyplňování žádostí o dotace cizí firmy?
Ing. Václavík - ano, je to složité a v příp. udělání chyby mižehtozit i vrácení dotace vč.úroků
A. Bábek - vždy se schvalují rozpočtováprovizorta, vždy nastanou během roku situace, které
nelze odhadnout, FU r,rydává tzv' predikce - výše daň. příjmu až zač,átkem roku' se kterými může
obec pracovat azapracovává do rozpočtu, obce, které mají rozpočet již sestaven ho musí
následovně upravovat
Ing. Navrátil - čím později uděláme finální fázírozpočtu tím.bude přesnější, snad by se to dalo
zvládnout dříve, vyzkoušet' zdaby to fungovalo
Ing. Kozáková - jediný zastupitel, který si chodí číst zápisy z Ro je paní Weidingerová, více
kontrolovat týo zapisy ostatními zastupiteli - více působit na radu



A. Bábek _ tuto akci jiŽ časově žádným způsobem neovlivníme, do budoucna přijmout opatření,
aby se to již neopakovalo, pokud budeme rozpočet schvalovat začátkem února- jedná se o
velkou časovou zátěžpro pracovníky, kteří tento rozpočet tvoří
Ing. Mačák -vžďy se dělalo rozpočtové provizorium, některé obce _ Těšetice dělají rozpočet
v prosinci, zdachcete udělat rozpočet dřív, musíte o tom rozhodnout dnes, pokud diskuse
vyplyne do neurčita - rozpočet opět nebude začátkem roku
Ing. Václavik-nelze rozpočet schválit v jiném termínu z důvodu že se uzavirá rok - schválení
tedy v prosinci nebo v březnu jiná moŽnost není
Mgr. Vychodilová - navrhuje častější konání zasedáni zastupitelstev
A. Bábek - k této otÍnce se vrátíme v diskusi

18.45 hod. - přišel pan Ing. R. Adler

Hlasování k bodu - návrh usnesení

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závěr _ zo Lutín bere na vědomí zpráva o hospodaření obce Lutín za 1. _ 7. měsíc 2012.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.3.1

6. Rozpočtová opatření odvětvového třídění (s) rozpočtu č.6.7.8/2012

Tajemník oÚ Ing. Václavík seznámil přítomné s rozpočtoými opatřeními č. 6, ],8l2OI2.
Rozpoětové opatření ě. 6, 7 , 8l20I2 bylo schváleno radou obce a Zo je bere na vědomí.
Rozpočtová opatření odvětvového třídění obdrŽeli zastupitelé k prostudoviíní v materiálech
spolu s pozvánkou. Rozpočtové opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č. 8 obdrželi na
zaseďéní zastupitel stva.
Příloha č' 2,3,4 k zápisu - jen u originálu

Rozprava k bodu:
Mgr. Weidingerová _ Kubota - kabina _ otázka přesunu finanč. prostředků na její poŤízení
Ing. Václavík - došlo k nějakým haváríím, vzali jsme jakoby penize z Kuboty, víceméně jde o
formální opatření
Mgr. Weidingerová _ v prosinci budeme opět hlasovat o příspěvku na Kubotu?
Ing. Navrátil - tok finančních prostředků do jednotliých položek během roku, následně se určí,
zehJeré položky se peníze převedou
J. Galda _ rozpoět. op.7 - firma, která vyčistila koryto potoka, kdo platí uložení zeminy
Úrg. Václavík- zemina. která se výěží se musí někam dočasně uložit
J' Galda _ obec si to měla ošetřit
Z' Tomková_ aby došlo k vyčištění potoka, byla jedna z podmínek Povodí Moravy
najítpozemek na uloŽení zeminy, tento návrh byl předložen Ro a byl schválen
J. Galda _požaďovat čištění zachyávacinádrže
Z. Tomková - pochybuji, že by to opakovaně prováděli
J. Galda _ tato situace se můŽe opět opakovat, čištění ať zajišťuje obec, ale na jejich náklady
Ing. Hofirek - nádrž, aby zachy4ila takové množství nečistot tam není, potok se tak 20 let
nečistil, obec se měla domluvit, aby to Povodí Moravy zaplatťro
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Ing. Mačák - jde o státní podnik a dělá výhradně podle státního rozpočtu' jde o velmi sloŽité
jednání, nejde o podnikatelský subjekt
Ing. Václavík - bylo nutné jim v něčem vyhovět, ale k čištění potoka došlo
Z. Tomková - informovali jsme Povodí Moraly' 6x během roku proběhlo místní šetření,
žádali o dotaci, aby tuto akci mohli uskutečnit' vyčištění úseku cca 1 km stál'o 3l4 mil. Kč'
dle rozboru, nesměla bý výěženázemlnauložena na orné půdě, ZD nám vyšlo vstříc s platem
na uloŽení, samotná akce vyčištění potoka není u konce _ část zeminy chtějí využít na modelaci
terénu
Mgr. Vychodilová - budova č.p. 80 - elektroinstalace i v bytech?
Ing. Václavík - ne' PD byla zadánapo schválení rozpočtu, částka byla úplně jiná, aproto muselo
b;it přijato rozpoětové opatření
Mgr. Vychodilová - tam se nepočítalo s elektroinst. v bytech?
Ing. Václavík _ postupovalo se podle plánu, pouze ve společ. prostorách
A. DozráI _ objasnil situaci elektroinstalace na č.p. 80
A. Bábek - opatř. ě.7 - osobní asistence, peč. služba _ Centrum Dominika Kokory - umístěny
oběanky Eva Tomášková, Jana Bobálová_ centrum nestačí s rozpočtem, kteý má,požáďalo o
příspěvek' jedná se o celoroční příspěvek na obě dvě občanky
Mgr' Vychodilová - střecha na č.p. 80' kdy je plánovaná?
Ing. Václavík - v dohledné době' jde o havárii, která se nepředpokláďala, příští rok nás čeká
střecha na č.p. 51, která je v havarijním stavu

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí rozpoětová opatření odvětvového třídění č. 6,],8l20I2

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _ Zo Lutín bere na vědomí rozpočtová opatření odvětvového třídění ($)
rozpočtu č. 6' 7,812012
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 4.1

7. Prodei pozemku v maietku obce

Místostarostka obce seztámilapřítomné s žádostí Býového družstva Lutín, RůŽová 182 _ 185 o
odprodej části pozemku parc. č. I89l3 v k. ú. Lutín o výměře cca 16,6 m2. Na odprodej tohoto
pozemku byl vyhlášenzáměr. Jedná Se o pozemek kolem BD RůŽová I82 _ 185, vstupy do
sklepa. Ro navrhla prodejní cenu 50 Kčl m2

Příloha č. 5 k zápisu _ jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Hofirek _ musí tam bý odhad?
A. Bábek _ ne odhad, ale geometr.p|án
Mgr. Vychodilová _ proč cena 50 Kčlmz?
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A. Bábek _kdyžjsme rozhodovali o prodeji takových malých částí jiným Žadatelům dávali jsme
cenu 50 Kčl fiJ,jde o cenu obvyklou
J. Galda _kďyžkupujeme pozemek takza 100 Kč/m2 akdyžprodáváme takza50 Kč/m2
A. Bábek - tento dům by byl v nevýhodě oproti jiným býovým domům
J. Galda _ navrhuje 100 Kč/m2
Ing. Kozáková - zakatastrální nesrovnalosti v době prodeje občané nemohou

Hlasování k bodu _ prodej pozemku parc.č. 18913 v k'ú. Lutín o výměře 76,6 m2 Býovému
družstvu Lutín, Růžová 182 _ I85 zacenu 50 Kělm2,náklady spojené
s převodem hradí kupující

10 hlasů pro
1 hlas zdržel se _ Mgr. Vychodilová
3 hlasy proti - J. Galda, Mgr. Weidingerová, Ing. Hofirek

Hlasování k bodu - náwh usnesení

10 hlasů pro
1 hlas zdržel se - Mgr. Vychodilová
3 hlasy proti - J. Galda, Mgr. Weidingerová, Ing. Hofirek

Záxěr _Zo Lutín schvaluje prodej části pozemku parc. č. 189/3 v k ú. Lutín o výměře cca
L6,6 m2 Bytovému družstvu Lutín, Růžová 182 _ 185 za cenu 50 Kč/m2. Náklady
spojené s převodem hradí kupující. Zo Lúín pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouly dle bodu 5.1 usnesení.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 5.l,5.2

8. Odkoupení pozemků pro cvklostezku

Starosta obce A. Bábek informoval přítomné o odkupu pozemků na vybudování cyklostezky po
levé straně na Třebčín . Navrhl od p . Bernáta odkoupení části pozemku parc. ě.258138 v k. ú.
Lutín o celkové výměře I4O7 ft} , ztoho 459 m2 za cenu 100 Kč/m2 a 948 m2 zacenu 250
Kčlmz a ďáIeodkóupení části pozemku parc. č.258133 v k. ú. Lutín o výměře 333 m2 za cenll
100 Kč/m2 dle geometrického plánu č.485-2612012. Celková částka zapozenky 316.200,- Kč.
Pan Bemát požaduje na ýše uvedené pozemky zŤízení věcného břemena práva chůze a pojezdu
dle geometrického plánu č. 485-2612012.
Příloha č. 6 k zápisu- jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková - pozemek parc. č. 258139 jde o soukromý pozemek, co bude dělat obec
s pozemkem až k plotu toho domku
A. Bábek _ uvaŽujeme o zbudováni zpomalovacího retardéru
Ing. Kozáková _ navrhla odprodat pozemek majiteli vedlejšího pozemku
Ing. Nawátil _ přiklaní se k zpomalovacímu pruhu, proto se také prohodilradar ze Slatinické ul.
na Třebčínskou ul., připomínka od občanů této ulice - zbudování parkovacích míst
A. Bábek - doporučení na zbudování retardéru, je ltrazen z dotačních titulů, částečně se bude
podílet na úhradě obec
Ing. Koziíková - pan Sekyra - vlastník druhého pozemku?



A. Bábek _ až bude uzem. plán, a p. Sekera uvidí, Že jeho pozemek byl zahrnut do rod. zástavby,
prodá nám část tohoto pozemku potřebného pro cyklostezku, nesouhlasí s podpisem smlouvy o
smlouvě budoucí
Ing. Václavík - pro informaci p. Sekera vlastní pozemek u přejezdu v Třebčíně
Ing. Kozáková _ staveb. úpravy - zpevnění přejezdu pozemku, kdo to bude dělat?
A. Bábek _ obec v rámci ýstavby cyklostezky
A. Dozrál - využít pozemky na druhé straně
Ing. Adler - most' velké náklady, více jak celá cyklostezka
J. Galda _ kdo zaplativjezd p. Bemátovi?
A. Bábek - ztlstávávýkup pouze 2 pozemktt
Ing. Hofirek _ s p. Sekerou je třeba jednat opakovaně
A. Bábek _ zatím jsem ho navštívil 6x
J. Galda - co kdyŽ se to odsoúlasí a p. Sekera to neprodá?
Fr. Špunda _ jde přejít u Třebčína na druhou stranu v případě, Že to p.Sekera neprodá
Z. Tomková _ tam jsou koleje, retenční nádrž a vodovod
Ing. Kozáková_ nešlo směnit pozemek od Pozemkové fondu s p. Bernátem
A. Bábek - dal hlasovat

Hlasování k bodu _ odkoupení pozemků od pana Bernáta za výše uvedenou cenu a zÍizení
věcného břemena práva chůze a pojezdu dle geometrického plánu č.
485-2612012

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ náwh usnesení

14 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Závěr _ zo Lutín schvaluje
- odkoupení části pozemku parc. č. 258/38 v k. ú. Lutín o celkové výměře 1407 m2
z toho 459 m2 za cenu 100 Kč/m2 a 948m2 zacenu 250 Kč/m2

- odkoupení části pozemku parc. č.258/33 v k. ú. Lutín o výměře 333 m2 za cenu
100 Kč/m2 dle geometrického plánu č.485-2612012,za celkovou částku
316.200'- Kč.
odkupující souhlasí se vznikem věcného břemena práva chůze a pojezdu dle
geometrického plánu č. 485-2612012. zo Lutín pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouly a smlouvy o zílzenívěcných břemen dle bodu 6.1 usnesení.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 6.l,,6.2

9. Odkoupení pozemků od s. p. v likvidaci MEZ Mohelnice

Starosta obce A. Bábek podalvysvětlení k odkoupení pozemků' které jsou ve vlastnictví s.p.

v likvidaci MEZ Mohelnice. Jedná se o pozemky parc. č. st.567 o výměře 40 m2 v k. ú. Lutín,
kdy navrhuje odkup Za ceÍIu znaleckého posudku ve výši 6605 Kč a pozemek parc. ě. st. 568 v
k. ú. Lutín o výměře 4I fi} zacen:Jznaleckého posudku ve výši 6770Kč. Celková cena pozemků
je 13.380,- Kč. Jedná se o pozemky pod domem Býového družstva Lutín, Růžová I82 _ 185 -
výklenky výkladních skříní. Příloha č. 7 k zápisu _ jen u originálu
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Bezrczpravy

Hlasování k bodu _ odkoupení pozemků od s.p. v likvidaci MEZ Mohelnice zavýše uvedenou
cenu

13 hlasůpro
1 hlas zdržeI se _ A. DozráI
0 hlas proti

Hlasoviíní k bodu _ návrh usnesení

13 hlasůpro
1 hlas zdržel se _ A. DozráI
0 hlas proti

Závér _ Zo Lutín schvaluje odkoupení pozemku parc. č. st. 567 o výměře 40 m2 v k. ú.
Lutín od s. p. v likvidaci MEZ Mohelnice za cenu znaleckého posudku ve výši
6605 Kč a pozemku parc. č. st. 568 v k. ú. Lutín o výměře 4\ m2 od s. p. v likvidaci
MEZ Mohelnice za cenu znaleckého posudku ve výši 6770Kč. Celková cena
pozemků je 13.380'- Kč. Zo LutÍn pověřuje starostu obce podpisem kupní smloulry
dle bodu 7.1 usnesení.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 7.1,7,2

10. Změna č.2 Územního plánu obce Lutín

Starosta obce A. Bábek informoval o stavu změny č.2ÚP obce Lutín. Textová a grafic. č,ást2.
změny ÚP obce Lutín byla přepracována. V současné době probíhá opětovné projednání
s dotčenými orgrány. Následně pořizovatelpřipraví veř. projednání návrhu této změny av
konečné fázi ji odsouhlasí Zo'

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková - veř. projednávání je dáno zákonem?
A. Bábek _ ano

Hlasování k bodu _ bere na vědomí informace o stal.rr 2. změtty ÚP obce Lutín

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh usnesení

14 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Závér _ Zo Lutín bere na vědomí informaci o stavu 2. změny Územního plánu obce Lutín.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 8.1
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11. Příspěvek na rozhlednu na Velkem Kosíři

Starosta informoval členy zastupitelstva o podpoře projektu ze strany KÚok, podnikatelských
subjektů, podpoře obcí Mikroregionu Kosířsko a Regionu Haná. Ro zvéňIla všechny okolnosti
a navrhuje uvolnění finančních prostředků zrozpočtu obce na rok 2013 ve ýši 200.000,- Kč,
jako příspěvek obce na dostavbu rozhledny na Velkém Kosíři. Zastupitelé obdrželi vizualizaci,
jak by měla rozhledna lypadat. Kraj odsouhlasil dotaci 3 mil. Kč, jednotlivé obce, občané a
podnikatelé byli vyzváni, aby se zapoj1li do sbírky. Stavba by měla bý zahájena na přelomu
záŤílŤíjna leto šního roku.

Rozprava k bodu -
Ing. Kozáková - Luběnice d|uži za příspěvek na žáky, kolik přispějí?
A. Bábek - 70 tis. Kč, Ro navrhuje 200 tis. Kč, jsme jedna z největších obcí
E. Jarošová _ přínos pro občany Lutína i Třebčína - přiklání se k vyšší částce
Ing. Mačák - Region Haná přispěl 50 tis' Kč' doporučuje zastupitelům částku 200 tis. Kě
Ing. Navrátíl _ zvažovali jsme tuto částku,lryužívají to hojně naši občané' posuzovali jsme výši
příspěvků okolních obcí, není to investice na rok je to investice do budoucna
Ing' Kozáková - částka je vysoká
Ing. Nawátil- Lutín má koupeny 2 schody
A.DozráI- schody budou železné
Mgr. Weidingerová - souhlasí s částkou 200 tis. Kč, žádá zastupitele
Ing. Navrátil- v Lutíně přispějí i firmy poměrně vysokou částkou
Ing. Hofirek - navrhuje 250 000 tis Kč
Fr. Špunda -je jisté, Že se ten projekt uskuteční?
A. Brábek _ KÚok na to dal 3 mil. a ty musí b1it proinvestovány

Hlasování k bodu _ Návrh: schválení příspěvku obce ve výši 150.000,- Kč na dostavbu
rozhledny na Velkém Kosíři, finanční prostředky budou uvolněny zrozpočtl
obce na rok 2013.

1 hlas pro - Ing. KozÍ,Jr'ová
0 hlas zdrželse

13 hlasů proti

Hlasování k bodu - Návrh: schválení příspěvku obce ve výši 200.000,- Kč na dostavbu
rozhledny na Velkém Kosíři, finanční prostředky budou uvolněny zrozpočtu
obce na rok 2013.

1 1 hlasů pro
2 hlasy zdtžel se _ J. Galda, Ing. Hofirek
1 hlas proti _ Ing. Kozáková

Hlasování k bodu - návrh usnesení

13 hlasů pro
1 hlas zdrže| se _ Fr. Špunda
0 hlas proti

tl



Závér _Zo LutÍn schvaluje uvolnění finančních prostředků zrozpočta obce na rok 2013

ve výši 200000 Kč, jako příspěvek obce na dostavbu rozhledny na Velkém Kosíři.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 9.1

12. Zpráva finančního výboru

Paní Ing. Kozákováokomentovalazprávufinančního výboru. Pan tajemník informoval
přítomné o postupech při uzavírání smluv mandátních (právní pomoc - JUDr. Navrátil, Ťízení

iakánek_ fa Gordion) a dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti (připraluje

tajemník, podepisuje starosta). Veškeré mandátní smlouvy budou projednávány v radě.

Nikdy smlouvy neuzavirápovze p. starosta o své vůli' vždy nazék|adě porady, pouze o tom

nebyly vypracovány záznamy.
Příloha č. 8 k zápisu _ jen u originálu

Bezrozpravy

Hlasování k bodu - náwh usnesení

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _ Zo bere na vědomí zápis ze zaseďání finančního ýboru Zo Lrutín ze dne
16.7.2012

K tomuto budu bylo přijato usnesení bod č. 10.1

13. Různé

Navázání spolupráce s obcí Brehy

Místostaro stkaZ. Tomková navrhuje navázat mezinarodní spolupráci s obcí Brehy v oblasti
kultury' sportu a společenského života. Spolupráce mezi obcí Brehy a JSDH Třebčín trvá již 5
let. obec má přibliŽně 1020 obyvatel. Popsala organtzační struktrrru oU Brehy, pŤib|ižíIa obec -
folklórní soubor BřeŽanka, SDH, občanské sdruŽení Loděnice pod orechmi _ vodáci, fotbalové

a šachové turnaje.

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková _ jaké finanční zatížení to bude znamenat pro obec, hasiči by se sloŽili na

autobus?
Z. Tomková _ hasiči žádalijen o ťrnan. prostředky na PHM
Fr. Crha - příspěvek na pohary, PHM - 3000 Kč' zbytek financoval SDH Třebčín
A. Bábek - jedná se oŽivení kulturního a sportovního života naší obce

Z. Tomková _ navrhuje TJ' aby se pokusila o navézári spolupráce ve sportovní oblasti

Ing. Koziíková - nechejme tuto činnostnazájmové otganizace, obec a samospráva obce má jiné

starosti
A. Bábek - kolik obcí má takovou mezínár. spolupráci, jde o podporu sportovního a kultur.

života
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Ing. Chrást - je jednoznačně pro
J. Galda _ ponechat to na sdruŽení dobrovolných hasiěů
A. Bábek - proč by ty zájmov. organizace nemohla zaštítit obec?
Ing. Mačák _ zve zastupitele do Cech pod Kosířem na Trh řemesel, je potřeba vytvořit
rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci mezi obcemi a postupně se to podle zapojení
zájmoý ch or ganizací vy'tříb í

Hlasování k bodu - souhlasí snavázžtnímmezinárodní spolupráce s obcí Brehy

13 hlasů pro
0 hlas zďrže|se
1 hlas proti - Ing. Kozáková

Hlasování k bodu _ návrh usnesení

13 hlasůpro
0 hlas zdrže|se
1 hlas proti _ Ing. Kozáková

Závér _ Zo souhlasí s navázáním mezinárodní spolupráce s obcí Brehy v oblasti kultury'
sportu a společenského života,

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 11.1

Hlasování k bodu - pověření Ro o vypracování rámcové smlouvy o spolupráci .. ..

13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
1 hlas proti - Ing.Kozáková

Závěr - Zo povéřuje Ro o lTpracování rámcové smlouly o spolupráci a partnerství a
jako koordinátorku stanovuje pí Zdenu Tomkovou.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 11.2

Volby do Zastupitelstva olomouckého kraje

Starosta obce informoval přítomné o volbách do Zastupitelstva olomouckého kraje, které se
konají ve dnech 12. I0. a 13. 10' 2012. Uvedlvýčet politických Stran, hnutí a koalic
zaregistrovaných pro týo volby _ celkem 17.

Bezrozpravy
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Hlasování k bodu _ Zo bere na vědomí informaci o konání voleb do Zastupitelstva
olomouckého kraje

14 hlasů pro
0 hlas zdtželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _ Zo bere na vědomí informaci o volbách do Zastupitelstva olomouckého kraje,
které se konají ve dnech 12.1,0. a 13. 10. 2012,

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 11.3

Komunikace v Třebčíně

Starosta obce informoval přítomné o vyhlášení veřejné zakéuky na komunikaci v Třebčíně.

Bezrczpravy

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí informaci o vyhlášeni zakazky na komunikaci v
Třebčíně

14 hlasů pro
0 hlas zďržeIse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _ Zo bere na vědomí informaci o vyhlášení veřejné zakázky na komunikaci v
Třebčíně.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 11.4
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Chodník ve staré části obce Lutín

Starosta obce informoval členy oZ o podání žádosti do RoPu olomouckého kraje na chodník
ve staré části obce Lutín.

Rozprava k bodu:
Fr. Špunda _ pokud neobdrŽíme dotaci' akce se neuskuteční?
A. Bábek _ pro letošní rok
Fr. Spunda - cena vodního prvku, pokud nebude dostupná dotace, začít budovat chodník
zťtnanč. prostředků ztozpočtu obce, vynechat vodní prvek
Ing. Václavík - pokud j ePD záležípolze na rozhodnutí zastupitelů' pokud to bude
nepruchodné s dotací, můžeme to udělat z prostředků obce
Ing. Navrátil _ podporuj e názor Fr. Špundu _ navrhuje zaÍadit do rozpočtu na příští rokí za
cenu, že se to bude dělatz finanč. prostředků obce.

Hlasování k bodu _ ZObere na vědomí informaci o podání Žádosti do RoPu olomouckého
kraje na chodník ve staré části obce Lutín

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

14 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Závěr _ Zo bere na vědomí informaci o podání žádosti do RoPu olomouckého kraje na
chodník ve staré části obce Lutín.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 11.5

14. Diskuze

Ing. Kozáková _ volební komise
A. Bábek _ volební strany delegují své zástupce, pokud nedosadí min. počet členů voleb.
komise doplní se zájemci
Ing. Kozáková _ jak se o tom dovědí případní zájemc1?
A. Bábek _ oznÍlmime to na web. stránkách a rozhlasem
Ing. Kozáková _ obec Lutín snížila o 2 pracovníky svůj stav' podle jakých kritérií?
Ing. Václavík - Ro je kompetentní orgán a stanovuje počet pracovníků na obci, Ro rozhodla o
sníŽení 2 pracovníků' někdo za ně odpovídá,uzavírá s nimi smlouvy - tajemník,
po uvážení koho z těch lidí propustit - na BH pí Newlá - pokud by měla i jinou kvalifikaci a
patřičné vzdělání ZoZ _ musí se brát ohled i na tuto stránku' dále bylo posuzoviíno kdo jak je
nahraditelný, odbomost, délka v pracovním procesu' schopnost se orientovat v noých úkolech.
Paní Nevrlá zďebyIa 20 roků a nakonec musela odejít i přesto, že náItraďajejí prac. činnosti se
ukazuje naročnější.
J. Galda - 2 pracovník - pí Tomášková, proč musela odejít _ zdůvodnit
Ing. Václavík _ odbornost, nahraditelnost -matriční zkouška neníZoZ
E. Jarošová - považuje zavelmi nestandardní postup propustit matrikářku
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Ing. Václavík _ je to moje kompetence, bylo to projednáno na radě
[ng. Hofirek - dotaz na minulém zasedáni, zda budou propuštění pracovníci' kterým ubyla práce
Ing. Václavík - když odešla původní matrikářka' Ro neřešila, že se můŽe ušetřit pracovník
Ing. Hofírek _ Ro nedostala podnět od tajemnika - že se může snižit stav zaměstnanců
Ing. Václavík - toto je věc, která vzešla až nyní, Že se musí snížit počet pracovníků
J. Galda - kdo vy'konává tuto práci n1mí.

Ing. Václavík_zapí Tomáškovou-pí Šmehlíkováapi Sedláčková,zapiNewlou -p.Látal,
pí Šmehlíková,píYlachová a já
J. Galda - pracovní náplň pí Šmehlíková doposud?
Ing. Václavík _ pí SmehlíkovápŤebírá věci nové, je administrátorem ZR, je schopna reagovat na
změny v legislativě
J. Galda - proč platíme fu Korac _ mzdováúčtáma
Ing. Václavík - jedná se o odbomou práci' my takového pracovníka nemáme
J. Galda - lze přece někoho zaškolit
A. Babek _ pokud máme externího pracovníka není to nevýhodné, tak jak si myslíte
Ing. Navráti| - zména organizaění struktury obce vyšla z rady, diskutovalo se o změně
prácovních náplní' všichni volali po tom, Že musí nastat změnapočtu pracovníků na oÚ' nikdo
na radě neřekl vše je v pořádku - strukturu zachovat, iniciativa sníŽit o 2 pracovníky vzešla ode
mě _ i kdyžrudní s tím v počátcích nesouhlasili _ nebyl tam nikdo koho by rada hodnotila jako
nekompetentního, pokud došlo na konkrétní jména nenašli jsme shodu koho propustit -
akceptóvali jsme' Že výsostné rozhodnutí koho propustit bude mít tajemník oÚ, byl vypracován
organizačni tád - jak to bude fungovat ukáže čas a bude za to odpovědný
p. tajemník
Z. Tomková_rada se touto otizkouzabývalavíce jak rok, byla jsem oponentem p. tajemníka,
hodnotili jsme náplně jednotlivých pracovníků' doplnila jsem návrh _ jak sloučit jednotlivé
agendy, navrhovala jsem snížit zaměstnance o 2 až 3 pracovníky, pokud by jste měli zájem
mohu rozbory poskýnout, rozchénim se s názorem p. tajemníka _ koho propustil
E. Jarošová * přiklríní se k názoru pí Tomkové
J. Galda - proč jste nezvolili audit?
Mgr. Weidingerová _ navrhovali jsme audit, bylo řečeno ze strany p. tajemníka, že je drahý
A. Bábek - byly vypracovány dvě varianty pí místostarostkou a tajemníkem, Že se ty pohledy
rozcházqíje správné
A.Dozrál- o této myšlence se hovořilo již dŤíve, audit by neřešilkonkrétně jména, zase by to
skončilo rozhodnutím tajemníka
J. Galda _ není spokojen s reorganizací oÚ
Ing. Hofírek - proč jsme to dělali, abychom ušetřili obecní penize, pravdu má Ro - stanovení
počtu pracovníků , pravdu má tajemník _ rozhodne kdo, mediálně tato věc nebyla zvl.ádnuta
J. Galda - kulturní komise oŽila přítomností pí Tomáškové, kdo to bude dělat, i práce navíc se
má zhodnotit
A. Bábek - pí Tomášková v této práci může pokračovat, co jí v tom.brání
starosta obce ukončuje diskusi k personálni otázce oÚ
Mgr. Weidingerová - respektuje rozhodnutí tajemníka, nesoúlasí se jménem pí Tomáškové
Mgr. Vychodilová - pan Galda oživením myslel i vystupování na oÚ ne pouze v kulturní
komisi
Ing. Hofirek _twá dále na otéuce personalist1ky _ zaNezávislé kandidáty Třebčín požaduje
zrušení funkce tajemníka - úspora finančních prostředků, 3 voleb. období je uvolněný
místostarosta a starosta, dříve to byl pouze starosta _ navrhuje pověřit starostu a radu, aby se
touto otázkouzabývala
Ing. Václavík - poděkovalp. Hofírkovi zadárek k 60tj/m narozeninám
Ing. Hofirek _ nejde o osobní útok na tvoji osobu
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Ing. Václavík - zastupitelstvo nemůže pověřovat Ro, pokud to Ro udělá je na ní - není pravda,
že jde o přežitou funkci, u větších obcí na okrese olomouc funkce tajemníka je - je na radě
obce, aby se tím zabývala
Ing. Kozáková _ obec musí mít zajištěnou nějakou kontinuitu, člověka, kteqý to má pod palcem
Ing. Nawátil -bez ohledu kdo je tajemníkem, starostou, místostarostou - běh těchto 3 funkcí je
finanční zárěží do rozpočtu, pokud mám volit za sebe - vanartta starosta a tajemník
Ing. Václavík _ prověřovaljsem' jak to funguje v okolních obcích, standardní je starosta
uvolněný a většinou bývá místostarosta neuvolněný - vzpomněljak to by|o za volby starostu
Ing. Hubne r a - zřízetí uvolněného místostarostu
Ing. Hofirek _ KSZ zatéká někde z boku - mokrázeď,
budovy drah - špatny stav vrat _ požaduje informovat ČD a současně zaslat dopis na Policii,
vztah obce a pana Hladila_má obec povinnosti nějaké luči p. Hladilovi?
A. Bábek _ závazky tam nejsou' soc. pracovnice pí Šmehlíková nad ním drželaochrannou ruku
a Dalibor Hladilkomunikoval s ní, navštěvovala ho osobně ve svém osobním volnu' poslední
návštěvy j sem byl přítomen í já na zékladě doporučení výchovného poradce tohoto zaÍízení
Ing. Mišák -poznámka k požadavku, všichni zastupitele by se měli zamyslet, proč NK Třebčín
chtějí zrušit funkci tajemníka, a zda nejsou nespokojeni s prací tajemníka,
parkování v obci - kolem kapličky
A. Babek - je ,, řešení, navrhli jsme dopravní značení - muselo bý schváleno na DI, značení
bude instalováno
Ing. Mišák _ poŽaduje stanovení termínu
A. Bábek - předpoklad do konce záÍí
Ing. Mišák - není dokončena trasa vodovoďu Za Rybníčkem _ ter. úpravy, občané si to jiŽ
zatravřtuji na své náklady, up. Zaěalajsou velké díry
Ing. Václavík - ul. Třebčínská _ oprava chodníku se dělá, kontaktujeme firmu, aby se na to
podívala v ul. Za Rybníčkem
Ing. Mišák - kaplička v ,,Magacíně" - prosí zastupitele, aby schválilo změnu mého postoje
přemístění kapličky, kapličku se snaží opravit majitel svépomocí - navrhuje ponechat kapličku
na místě v Magacíně, opravit ji na místě, pí Tomková soudí, že by jsme mohli obďržet90oÁ
dotací z ceny, pokud by vznikly problémy _ obci by max. vznikl další náklad na oplocení
kapličky
Z. Tomková _ obec by se přihlásila, že se cítíme bý vlastníkem kapličky, nebo lzavŤít nájemní
smlouvu s p. Mikmekem, kaplička je na seznamu nejohroŽenějších památek ČR
Ing. Navrátil- navrhuje podpořit zácbtanu kapličky, pokud je to ve finanč. možnostech obce
Ing. Mišák - dotazÚzemnipliín obce Lutín _vždy řečeno termín O4|2OI2- firma, kteráúzem.
plán dělá budejí snížena cena
A. Bábek _ problémové lokality _ dotčené orgríny je doporučily nezahrnout do Úp
_ musí to obejít opět schvalovacím kolečkem
Ing. Mišák _ neoslovili jste občany, kterým jste lokality zuzem. plánu lyškrtnuli
J. Smička - až se opraví kaplička' bude kapličkaoltazena
Fr. Špunda _ samotné dopr. značení situaci nevyřeší' v té lokalitě přibylo z2bytů,v rámci
staveb. povolení bylo parkování v zadní části objektu - povínnost 11 park. míst, pokud se osadí
značky, začnou parkovat na jiném místě - a budou stíŽnosti odjinud, kontrola SÚ zda byly
dodrŽeny parkovací místa
Ing. Kozáková - prověřit tuto situaci
Z' Tomkov á - vzneslajsem dotaz na SÚ, p. Začal podal žádost o změnu na parkování
A. Bábek - mluvil s p. Začalem, park. má připraveno, čeká na přístřešek od fy DAVJOS
p. Začal mu sdělil, že tam budou auta jezdit uličkou
nakontaktujeme SÚ, aby tuto otázkuřešil- termín, prošetřit do další rady _ stanovisko na radě
Ing. Adler _ dát do usnesení stanovisko ke kapličce v ,,Magacíně"
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Hlasování k bodu _ Zo souhlasí s opravou kapličky sv. Floriána na původním místě, jednáním
pověřit pí místostarostku

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Zánér - ZO souhlasí s opravou kapličky sv. Floriána na původním místě, pověřuje paní
místostarostku Z. Tomkovou přípravou žádosti o dotační titul a jednáním s majitelem p.
Mikmekem. Informovat radu a zastupitelstvo na nejbtižší zasedání.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. L2.1

J. Galda _ p. Vrba, zda byla požádána lŽp o prošetření situace
A. Bábek - kontaktovali jsme p. Vrbu, p. Vrba pŤiznal, že tamvyvéňel po opravě domu ve
Slatinkách, recyklovali to tam avyvezIi to na skládku, předložil kopii vážniho lístku _ po
konzultaci s inspek. život. prostředí _ nemohou s tím nic dělat - není to podnět, kterým by se měli
zabývat
J. Galda - osobně vím, že to pouze zal'lrnul
A. Bábek - jde o tvrzeníprotifurzeni
J. Galda _ požaduje Zno\.u prošetřit situaci u p. Vrbu v areálu byvalého ZD
Ing. Maěák - třídění odpadu, vzhled obce - jsme v čelní skupině
Ing. Mišák - je to krásné, že se tady tÍídí, aleje to pouze přechodný stav
Z. Tomková _ informovala p. Mišríka na reakci pracovnic KÚ na usnesení uveřejněné na intemetu
Ing. Hofirek - kdy bude přistaven kontejner na zel. odpad?
Z. Tomková-koncemzáří
P. Protivánek - zkusme učit lidi kompostovat' děláme to 2x do roka a je to zbytečné
tng. Kozáková - polámané dlaždičky u mostku na odvaděči, část potoku je vyčištěna, je zápis
s fou ARKo o poškození dlaŽdiček
Z. Tomková - s fou ARKO bylo jednáno a budou to řešit, není stanoven termín
A. Bábek - dáme jim termín' je otáakazdato budou akceptovat' bude stanoven termín do konce
záŤí
Mgr. Weidingerová _ návrh M. Vychodilové - zasedáni zastupitelstva častěji, Ix za I Il2 mésíce
A. Babek _ zastupitelstvo se scháni dle potřeby je to stanoveno v jednacím řádu
Mgr. Vychodilová _ není problém' aby kdykoliv bylo svoláno mimořádné zasedáni zastupitelstva
Mgr. Weidingerová _ vrátit se k tomu, zda bychom neudělali něco netradičního pro Lutín, schválit
rozpočet v prosinci, ne v březnu
Mgr. Vychodilová - jekažďý rok tak diametrálně jiný od toho předchozího, aby to bylo nereálné?
Ing. Václavík - rozumný termín' aby změna nastala pro rozpočetr.2013, teď je to nereálné a
šibeniční
Ing. Hofirek _ nepomohlo by sestavit invest. záměr a ztoho at'se odvíjí rozpočet, to je na zvážení
Ing. Adler - je spousta věcí' akce' které nebyly letos realizovány, akce pod čarou
Ing. Navrátil - navrhuje do konce Ťíjnazaslat návrh tajemníkovi na invest. akce na příští rok
Ing. Václavík - připraveno to může bý dříve - plán invest. akcí
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Ing. Kozáková _ jde řešit PD rozpoč. provizoriem?
Ing. Václavík _ běŽně by se to nemělo dělat, invest. akce už vůbec ne
Ing. Adler - dát termín na invest. akce
Ing' Koziíková - do konce 1012012 dodat požaďavky na invest. akce
Ing. Václavík - nedávat do požadavku na rok 2013 cyklostezku Lutín _ Třebčín,, ze znžtmých
důvodů - tato akce nemůžebýv r.2013 rea|izována_ dokončení vykoupení, změnaprojektu'
azem.řízení, staveb. povolení - žádost o dotaci
A. Babek _ do 15. Ťíjna ďát požadavky na invest. akce' bude projednáno na dalším zaseďžní
zastupitelstva
Z. Tomková - chce pozvat zastupitele na 150. výročí svěcení kaple sv. Floriána - 22. a 23. 9. 2012

- 9. ročník tenis. tumaj e 28.9.2012 na tenis. kurtu v Třebčíně
A. Bábek - předal slovo zpravodaji Ing. Chrástovi, aby zrekapituloval usnesení z II. zasedáni
zastupitelstva obce

Starosta obce ukončil zaseďáni Zo obce Lutín ve 23.15 hodin.

V Lutíně I0.9.2012

otsRC L[--TÍN 6
Šxot-'n*t j;ri ,,{.i .irl I.UTíN
IČ 00?,'v lsq, )1Č: {.:71i1729r1f;9
TEL./}:i\X +"Í?i) 585 944 323

Vychodilová František Špunda
ověřovatelé zápisu

'ťrer,,''{';r /
Antonín Bábek

starosta obce
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