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OBEC Lutín
Školní 2O3,783 49Lutín

ZAPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva ObceLutín,
konaného ďne 2l. září 20rr v Lutíně

Zpravodq: Ing. Jiří Tomášek

ověřovatel é zápisu: Ing. Jakub Chrást, pani Zdenka Novotná

Zapisovatel: Vladana Tomášková

Přítomno: 15 členů Zo dle přiložené presenční listiny, Ing. Václavík,
14 hostů dle přiloŽené presenční listiny

Program iednání:

I. Zahájení
2. Yolbazpravoďa1e a ověřovatelů zéryisu
3. Kontrola usnesení z 5. zaseďání Zo
4. Schválení Zaďání soubotu změn č. 2 uzemního plánu obce
5. Přehled hospodaření obce zaobdobí 1.-7. roku 20II
6. Zásaďy tvorby apoužití Sociálního fondu
7. Rozpočtová opatření
8. Zpráva kontrolního výboru
9. Různé

10. Diskuse
lI. Závěr
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1. Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájll starosta obce Antonín Bábek, v 18,10 hodin.

Starosta obce konstatoval, že zaseďání 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 dáIe konstatoval,
Že je přítomno 15 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednání - starosta seznámil přítomné S programem1ednáníZo.
Návrh na doplnění programu podán nebyl.

Hlasování o programu -

15 hlasů pro
0 hlas zďržel se
0 hlas proti

Závěr - předložený návrh programu byl schválen všemi hlasy.

2. Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

Návrh nazpravodaje pana Ing. Jiřího Tomáška a ověřovatelů zápisu pana
Ing. Jakuba Chrásta apaníZdenkuNovotnou byl schválen všemi hlasy'

3. Kontrola usnesení z 5. zasedání Zo Lutín

Místostarostka Zdena Tomková provedla kontrolu usnesení z 5. zaseďání ZO

Bezrozpravy.

Závěr _ Zo Lutín bere na vědomí kontrolu usnesení z 5. zasedátní Zo Lutín,
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 1.1.
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4. Schválení Zadání souboru změn č. 2 územního plánu obce

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Zadáni souboru změnč. 2 ÚP obce

Rozprava k bodu -

Ing. Hofirek - pro nový ÚP obce, který musí být do roku 2}Is,nutnost nových ploch
pro výstavbu RD
A. Bábek - do konce roku2O72 zpracovatpodklady pro nový ÚP
Ing. Hofirek - jak dlouho trvají změny, kdo bude zpracovávat ÚP
A.Bábek - změny 1 rok, zpracování - Urbanistické středisko Brno

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí poŽadavky dotčených orgánů

15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - Zo schvaluje Zadéní souboru změnč. 2 ÚP obce

15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.2.1,2.2

5. Přehled hospodaření obce za období 1.-7. roku 2011

Tajemník oÚ Ing. Václavík seznámil přítomné s přehledem hospodaření obce.

Rozprava k bodu -

F. Špunda * v Ro byla uvedena částka 80 tis. Kč - projekt na chodníky ve staré části obce
Ing. Václavík - v plánu 2 akce, chodníky a přístupová cesta K Sídlišti, projekt
zpracoval STAVING
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Mgr. Vychodilová - zaěne se S pracemi v tomto roce
Z.Tomková- letos pouze projekt
Ing. Hofírek- zaěátkem roku se připisují dotace, projekt zpracovat co nejdříve
Ing. Václavík - 5 . 1 0. budou zaslané návrhy proj ednány radou
Ing. Hofirek - jakou formou bude projednáno
A. Bábek - veřejné projednávání bude zŤejmé následovat
Mgr. Vychodilová - jak dlouho trval projekt na osvětlení hřiště ZŠ
Ing. Václav ik _ zadání květen' předání proj ektu červen, probíhá stavební i územní Íízení
Ing. Chrást - fotbalisti chtějí využívathřiště zŠ i v zimě, správce sníh neodhrnuje?
A. Bábek - máme nový stroj, bylo by to možné
Mgr. Vychodilová _ navrhuje celoroční využití hřiště ZŠ i pro TJ,požaďavek na nové
vybavení auly _ varná konvice, sporák
Ing. Václavík - správce auly p.Dozrál - sepsat poŽadavky, návrh do Ro

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí přehled hospodaření

15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 3.1.

6. Zásady tvorby a použití Sociálního fondu

Z.Tomková-polze návrh, připomínkování do pol. října' projednání na dalším
zasedéni Zo v prosinci

Rozprava k bodu -
Mgr. Weidingerová - pol. 3, žádá spoluúčast platby zaměstnance
Ing. Navrátil - pol. 3 obě formy pojištění' důchodové,penzljní
Ing. Hofírek * neměli bychom přikazovat' na co by zaměstnanec měl přispívat
Mgr. Weidingerová - žádávyjádření každého čIenaZO
Ing. Hofírek - 2 v arianty

Hlasování k bodu - dodat do Zásaď tvoreb apoužiti Soc. fondu podmínku,
příspěvek zaměstnance

2 hlasy pro - Mgr. Weidingerová, E. Jarošová
4 hlasy zdržel se - Ing. Navrátil, Mgr. Vychodilová' Ing. Chrást, Ing. Pavlíček
9 hlasů proti - A.Bábek, Z.Tomková, Ing. Hofírek, H.Bokůvka, F.Špunda,

A.DozráI, Z.Novotná, Ing. Adler, Ing. Tomášek
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Z. Tomková - návrh doplnit pol. 5 - dar 3000 Kč při příležitosti živ. jubilea, 50 a 60 let
Ing. Navrátil - návrh nezaŤadit, ponechat pouze pracovní výročí

Hlasování k bodu - zaŤazení do Zásaď a tvoreb apoužttí Soc. fondu peněžní
dar pro zaměstnance při živ. jubileu

3 hlasy pro - A. Bábek, Z.Tomková, Ing. Chrást
1 hlas zďržel se - Ing. Hofírek

11 hlasů proti - E.Jarošová, Mgr. Weidingerová, H.Bokůvka,n F.Špunda, Ing. Navrátil,
A.Dozrál, Z.Novotná, Mgr. Vychodilov á, Ing. Pavlíček, Ing. Adler,
Ing. Tomášek

Z.Tomková - pol. 5, písm. c), pracovní neschopnost, ponechat nákup daru
Ing. Hofírek - o tomto ať rozhodne vedení obce
Ing. Pavlíček - navrhuje tento bod zrušit

Hlasování k bodu - zrušení bodu c) v pol. 5 odměny a dary

5 hlasů pro - Mgr. Weidingerová, Mgr. Vychodilová' Z.Novotná. A.Doztál, Ing. Pavlíček
1 hlas zdržel se - F.Špunda
9 hlasů proti - A. Bábek, Z.Tomková,Ing. Hofírek, E.Jarošová, H.Bokůvka,

Ing. Navrátil, Ing. Chrást, Ing. Adler, Ing. Tomášek

Z. Tomková - po. 5, písm. b), odchod do důchodu

Hlasování k bodu - ponechat pol. 5, bod b) odměna v rámci odchodu do důchodu

14 hlasů pro
1 hlas zďržel se - A DozráI
0 hlas proti

Z. Tomková - takto upravený návrh předloŽí k jednání odborům
Ing. Navrátil - úspora o 100 tis. Kč, dalo by se ušetřit i více
Ing. Hofirek - pokud se nevyplatí odměny, úspora bude vyšší
Z. Tomková- zaměstnanci nemají vyplácené odměny, nevalorizují se platy
Ing. Pavlíček - jaká je návaznost ke kol. smlouvě
Z. Tomková - kol. smlouva je platná do konce ďubna20l2
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Mgr. Weidingerová - to znamená, že se vyplatí v příštím roce ošatné
Ing. Václavík - ošatné se vyplácí vždy v dubnu
Mgr. Weidingerová * zakotvit podmínku, že čerpání starého Soc. fondu je do konce let. roku

Záněr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 4.1

7. Rozpočtová opatření odvěfvového třídění (s) rozpočtu - operativní

Ing. Václavík seznámil členy ZO srozpočtovými opatřeními č.3,4,5,6120II

Rozprava k bodu -

Ing. Pavlíček - celkové náklady oslav v Třebčíně?
Z. Tomková- 120 tis. Kč, nejvyšší poloŽka 50 tis. Kč - tisk brožur,letáků, pozvánek
Ing. Navrátil- na Ro proběhla velká diskuze, investovat do takových akcí?
Brožura i výstava byly dobře zpracované
Z. Tomková- akce měla velký úspěch i ohlas, otevíráme výstavu i další sobotu pro
veřejnost, ZŠ projevila zájem, žáci naši výstavu navštíví, PhDr. Štepán bude
osobně žáky výstavou provázet
Ing. Hofirek-penize byly dobře investované, jsme povinni seznamovat svoje
děti s historií
Ing. Navrátil- částka určená pro občerstvení mohla býnižši, raut bylpro vybranou skupinu
Z. Tomková- na raut byli pozváni členové rady obce' sponzoři, kteří nám celoročně
přispívají v Třebčíně na akce, bývalí místostarostové, kronikář, starostové okolních obcí
A. Bábek - 870 |et je významné výročí Třebčína, pokud byli pozváni hosté,
občerstvení je v pořádku

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí rozpočtová opatření

15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Záxěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 5.1
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8. Zpráva kontrolního vÝboru

Ing. Hofírek seznámilpřítomné se zprávou kontrolního výboru
Ing. Pavlíček- zabýval se účetnictvím, nemá námitek, navrhuje, aby
členové TJ zvolili výbor, byla dána jasná pravidla pro užívání, placení členských příspěvků
Mgr. Vychodilová - navrhuje, aby obec V roce 2013 byla vlastníkem TJ, do té doby
finanční pomoc TJ, vyvolat jednání s předsedy oddílů, placení členských příspěvků
A. Bábek - pokusy o vytvoření hlavního výboru byly, předsedové výborů do vedení
TJ, sjednocení členských příspěvků
Mgr. Vychodilová - vyvolat setkání vedení obce, vedoucí oddílů TJ
Z. Tomková - musí si zvolit hlavní výbor
Ing. Pavlíček - pokud dostávají příspěvek 350 tis. Kč ročně' podmiňme tento příspěvek
zvolení hlavního výboru, členské příspěvky
Ing. Tomášek - bez výboru - jak probíhá členská schůze
Ing.Chrást - není člověk, který se toho ujme
F.Spunda - nemáme přehled, kolik členů mají oddíly, kolik kdo odpracoval hodin,
jaké jsou příspěvky
A. Bábek -kažďý oddíl si vede účetnictví
Ing. Hofírek - v naší zprávě máme uvedeno kolik je členů
Ing. Tomášek - jakou má TJ právní subjektivitu?
Ing. Kovařík - není zéi1em o práci v TJ
A. Bábek - areáI potřebuje správce
Ing. Chrást - správce zaměstnat při TS, důchodce, sečení trávy, nátěry, udržba
Ing. Hofírek - nový zaměstnanec, další mzdové náklady
Ing. Navrátil - dlouhodobější koncepce, všechny připomínky sepsat, pozvatna jednání
všechny předsedy oddílů, vyprojektovat co budeme podporovat
Ing. Hofírek - my máme povinnost podporovat mládež a děti, obec by měla
konkrétně vědět co bude podporovat, nemůŽeme diktovat TJ
A. Bábek - oslovuje Ing. Pavlíčka, Ing. Chrásta, na příští zasedání ZO
připravit materiál, poŽadavky Zo pro TJ
H. Bokůvka - TJ musí mít hlavní výbor, celkový řád
Ing. Pavlíček - správce od jara roku2072

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí zprávu kontrolního ýboru

15 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Záxér - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 6.1
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9. Různé

Těžba štěrkopísku v k.ú. Hněvotín a protipovodňová opatření

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem těžby štěrkopísku v k.ú. Hněvotín.
Zo musí do konce zžří zaslat svoje stanovisko k těžbě naKÚor, Zo vždy
mělo nesouhlasné stanovisko. Zápomé stanovisko má i Zo Hněvotín.

Rozprava k bodu -

Ing. Mišák - původně byla plocha pro těžbu 150 ha, nyni již 9 ha, občanské sdruŽení
Královský kopec z Luběnic posílá zamítavé stanovisko, občanské sdruŽení
Lutín bez pískoven posílá také zamitavé stanovisko, starostové olšan, Hněvotína
mají stejný názor. Fa Agir si zajistila nový posudek k těžbě, důsledky v této
zprávějsou pro nás velmi dobré, zpráva jejednostranná. Se svými stanovisky
by měli přispět i soukromníci se svými rodinami, všechny volební strany
měli ve svém programu neexistenci pískovny
F. Špunda - chtějí zabtat 9 ha apotom těžburozšířit
H'Bokůvka - protipovodňová opatření?
A. Bábek - vytvořili by valproti povodním

Hlasování k bodu - nesouhlasné stanovisko k těŽbě štěrkopísku v k.ú. Hněvotín

15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.7.1' 7.2

Informace o novele zákona o rozpočtovém určení daní

Starosta obce seznamuje všechny přítomné s novelou zákona RUD.
Pro obec by tato změna přinesla do rozpočtu 8,5 mil. Kč ročně navíc, seznamuje
s obsahem dopisu, který bude zaslánpremiérovi vlády ČR Petru Nečasovi

Bezrozpravy

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.7.3
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Žádost MB TooL Třebčín o odprodei pozemku

Z. Tomková přednesla žádost p' Maráka o odprodej pozemku.

Rozprava k bodu -

A.Dozrál - Ať se k věci vyjáďří občané Třebčína
Ing. Navrátil - ponechat pruh zeleně, chodník, sítě
Ing. Hofirek - neprodávat prostor kolem sochy Pieta, mohli bychom vyřešit parkovací
prostory pro akce v ohradě, domluvit věcné břemeno
Ing. Adler * ve fr je nepřetržitý provoz, řešme 2 návrhy
1. návrh - prodej aŽ k silnici,2. návrh- 4m od silnice, osadit Živou stěnou
Ing. Navrátil - prodat nebo vybudovat parkoviště, obec ho bude vyuŽívatjen o víkendech
Ing. Mišák - podnikatel zaměstnává naše občany, rozšiřuje výrobu,vyjít vstříc
A. Bábek - domluvit s MB TooL, vyčlenit 10-15 par. míst, Ing. Mišák má pravdu
A. Bokůvka- pozemek neprodávat, v ÚP je tato plocha určena pro zeleň, můŽe tam bý
parkoviště?
Ing. Pavlíček - vyjádření obyvatel Třebčína, neměli bychom s prodejem dělat problémy
Ing. Hofírek - na opačné straně je vhodní místo
H. Bokůvka * stromy v tomto pásu byly poÍizené z dotací
Ing. Václavík - neuvědomili jsme si jestli na ploše určené pro zeleň je vůbec možné budovat
zpevněné plochy
Ing. Hofírek _ pověřit Ro prověřením ÚP, projednat na příštím zasedání Zo

Závěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.7.4

Anketa whrazené parkoviště

A. Bábek - seznamuje přítomné s výsledky ankety, která proběhla na internetových
stránkách, Ro navrhuje vyšší poplatek zparkovacích míst, a to 5Kč/den,
celková částka 1800 Kč/rok, nyní je částka 800 Kč/rok
Navrhuje 2 varíanty - obeslat stávající nájemníky, zvýšení částky nebo vypovědět
par.místa od 1.1 .2012 a přiřadit podle pořadníku, nájem stanovit na 3 roky
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Rozprava k bodu -

Z. Novotná - ušetřit na poštovném, neposílat ýpovědi, vyhlásit rozhlasem
Ing. Václavík - výpovědi se musí zaslat poštou
Ing. Hofírek - nájemce platilřádně 5 let nájem a teď mu vypovíme místo, nemá
nárok parkovat i nadále, protože není uveden v pořadníku
Ing. Tomášek - je dost parkovacích míst, daň za luxus, invalidé svoje místa mají
Ing. Navrátil - anketa nám nedala žádnou odpověď, dejme šanci všem stejnou,
dejme výpovědi
Ing. Tomášek- závory?
Ing. Václavík - koupila je obec, nyní jsou v majetku pronajímatele
A. Bábek - odsouhlasíme částku 1800 Kčirok, musíme změnit oZY o místních poplatcích
A. DozráI - navrhuj e obálkovou metodu
Ing. Václavík - platí stále oZY,jedná se o veřejné prostranství avyllrazená parkoviště
jsou na veřejném prostranství
Ing. Adler - zrušit parkovací místa
Mgr. Weidingerová - obec investovala dostatek financí do parkovišť, zrušme vyhlášku,
zvyšme počet placených parkovacích míst, navrhuje obálkovou metodu
Ing. Hofírek - hlasujme, návrh cena 1800 Kč a návrh obálková metoda

Hlasování o návrhu * ponechat parkovací místa Za cenu 1800 Kč/rok

5 hlasů pro - A. Bábek, Z.Tomková, E. Jarošová,Ing. Navrátil, Ing. Adler
0 hlas zdrže| se
10 hlas proti

Hlasování o návrhu - obálková metoda

8 hlasů pro - Mgr. Weidingerová, H.Bokůvka, F.Špunda, Z.Novotná, A.Dozrál,
Mgr. Vychodilová, Ing. Pavlíček' Ing. Tomášek

3 hlasy zdržel se - A. Bábek, Ing. Navrátil' Ing. Chrást
4 hlasy proti - Z. Tomková, Ing. Hofírek, E. Jarošová, Ing. Adler

Hlasování o návrhu - minimální cena. obálková metoda 1800 Kč

13 hlasů pro
0 hlas zďrže| se
2 hlasy proti - Ing. Hofírek, F. Špund a

pokračuje rozprava-
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Mgr. Weidingerová - do konce roku výpovědi
Ing. Navrátil - souhlasí

Závér - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.7.5' 7.6

10. Diskuze

Ing. Hofírek - oprava KSZ Třebčín - nevzhledná markýzanad vchodem do obchodu
Z. Tomková - výměna oken a dveří
Ing.Václavík - s tímto se ovšem nepočítalo
Ing. Hofirek - kontejner na zelený odpad
Z. Tomková - datum bude upřesněn
Ing. Hofírek - oprava kanálu ve dvoře
Ing. Václavík - objednávka je poslaná
Ing. Hofirek - návrh naoZY, sečení trávy, hlučné práce zákaz této práce v neděli
Ing. Hofirek - děkuje Z. Tomkové zapÍíkladnou organizaci oslav v Třebčíně, organizačnímu
výboru, Ro za finance, hasičům
A.Bábek - děkuje za organizaci
Ing. Pavlíček - kluziště dokončila Sigma Modelárna, fakturovaná částka je 107.807 Kč,
žádá o proplacení této částky obcí
A. Bábek - domluva TJ s firmou, která iniciovala tuto zakázku. o Sponzorský dar
musi žádat obec TJ
Ing. Mišák -práce není hotová, desky nejsou natřeny ze zadní strany
Ing. Navrátil - překvapivá částka, kterou nemůŽeme odsouhlasit
Ing. Chrást - obec by finančně pomohla?
F. Špunda - je to vysoká částka
Mgr. Weidingerová - dáváme dotaci TJ 360 tis. Kč
Ing. Hofírek - oslovit podnikatele s reklamou
Mgr. Vychodilová - sponzoři nejsou
A. Bábek - nevstupujme do této věci, musí se dohodnout objednavatel a TJ, pokud
TJ zažádáo dotaci, budeme se tím zabývat
Z. Novotná - děkuje TS za upravený chodník u zeleniny, uvažovat o koupi posilovacího
stroje pro seniory' návrh - umístit v zal^radě u DPS a v Třebčíně, zasedání Zo častěji
Mgr. Vychodilová - zaseďání I x za 3 měsíce je nedostačující
Ing. Tomášek - lavička u večerky - scházi se tam občané, kteří konzumují alkohol celý den
A. Bábek _ oZY o zákazupožití al. nápojů na veřejnosti
Ing. Mišák - Ing. Kaufmanová zemŤela, návrh na čestné občanství,
jak vypadá situace s kapličkou' obecní stránky - čárové diagramy
Ing. Mišák _ harmonogram výstavby vodovodu v ulici Za Rybníčkem, bude pozastaven
provoz v ulici?
A. Bábek - ne, výkopové práce budou probíhat jen částečně' 9}oÁbude protlakem,
protlak bude jen na obecních pozemcích, musí se vyznačit kabely Čp'zu
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Hlasování o návrhu usnesení -

15 hlasů pro
0 hlasů zdržel se
0 hlas proti

Závěr - usnesení z 6. zasedáníZo bylo schváleno všemi hlasy.

Starosta obce ukončil zasedéníZo obce Lutín ve 22,50 hodin.

V Lutíně 2I.9.2011

^)>-
^tll4l

Ing. Jakub Chrást, ZdenaNovotná
ověřovatelé zápisu
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Antonín Bábek
starosta obce


