
OBEC Lutín
Školní 2O3,783 49 Lutín

ZAPIS
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Lutín,

konaného dne 10' 7 ' 2013 v Lutíně

Zpravodaj: lng. Radek Adler

ověřovatelé zápisu: Antonín Dozrál, Jan Galda

Zapisovatel: Edita Suzynová

Přítomno: 't1 členů Zo dle přiloŽené presenční listiny,
lng. L. Václavík, 3 hosté

omluveni: Hynek Bokůvka, František Špunda, Mgr. Milena
Vychodilová, Mgr. Milena Weidingerová

Program jednání:

1' Zahájení'
2. Kontrola usnesení z 15' zasedání Zastupitelstva obce Lutín.
3. Rozpočtová opatření odvětvového třídění (s) rozpočtu 2,3,4,512013

a Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR
a usnesení Zastupitelstva olomouckého kraje o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZs ČR na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů'

4'Vydání souboru č' 2 UP obce Lutín'
5. Schválení bezúročné půjčky RC Klásek.
6' lnformace o plnění plánu invest. výstavby, významných oprav a

rekonstrukcí v roce 2013.
7. lnformace o konkurzu na funkci ředitele/ky ZŠ a MŠ Lutín.
8. Různé.

1 . Zahájení zasedání zastupitelstva

Jednání zahá4ilstarosta obce, Antonín Bábek, v 18.1s hoáin.

Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace o konání byla
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lutín a na internetových stránkách
www.lutin. cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání, dále konstatoval,
Že je přítomno 11 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednání _ starosta seznámil přítomné s programem jednání Zo.



Hlasování o programu jednání

10 hlasů pro
0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Závěr - program byl schválen všemi hlasy.

1.1 Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

Starosta obce navrhl na zpravodaje lng. Radka Adlera a ověřovatele zápisu
p. AntonínaDozrála a p. Jana Galdu.

Hlasování k bodu - návrh zpravodaje lng. Radek Adler.

9 hlasů pro
1 hlas zdržel se - lng. Radek Adler
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh na ověřovatele zápisu: Antonín Dozrál a Jan Galda.

8 hlasů pro
2 hlasy se zdržely - Antonín Dozrál, Jan Galda
0 hlas proti

V 18.40 hod přišel lng. Jakub Chrást.

2. Kontrola usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Lutín

Místostarostka Zdena Tomková provedla kontrolu usnesení z 15' zasedání
zastupitelstva obce Lutín

Rozprava k bodu:
lng. Kozáková: My jsme platili nepouŽitelný audit? Kolik to stálo celkem?
Z' Tomková: předchozí audit stál 25'000,- Kč, nedá se však uplatnit, jelikoŽ se od
nového roku změnily normy' proto musel biit vypracován nový audit' kteý bude stát
30.000'- Kč.

Hlasování k bodu zo bere na vědomí kontrolu usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva obce Lutín'

11 hlasů pro
0 hlas zdrŽe| se
0 hlas proti

Závér - zo bere na vědomí kontrolu usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva
obce Lutín.

Ktomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.1.1



čtová tření odvětvového tříděni
usnesenl

Zastupitelstva olomoucJrého kraie o poskytnutí účelové neinvestičnÍ dotace
z rozpoětu MV-GR HZS cR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

lng. Václavík, tajemník, vysvětliljednotlivá rozpočtová opatření odvětvového třídění
Příloha č.1-5 k zápisu _ jen u originálu.

Rozprava k bodu: rozpočtová opatření odvětvového třídění $ rozpočtu 2'

lng. Kozáková: K s 3726 - co je vtěch 105 tisících? Náklady dopravy, uŽ ne traktor
ale auto. Co se stávajícím vozidlem?
Z' Tomková: jedná se o druhou dotaci, která je určena na ,,SVoz biologického
odpadu", tedy na pořízení nového vozu AVIA a 5 ks kontejnerů. Traktor se bude
pořizovat v rámci dotačního programu na kompostárnu. Stávající vůz AVIA můŽeme
prodat.
E. Jarošová: k $ 3412 - které je to hřiště , to za školou? A kdo to dělal předtím?
lng. Václavík: dříve pan Keluc, v současné době je uzavřena dohoda s p. Dozrálem'
Galda: to je za 15 tisíc? Pro technické sluŽby je to hodina práce, tak ta hodina navíc
nás nezabije.
A. Bábek: máte dost sečení trávy, až nad hlavu.
lng' Hofírek: na hřišti se něco vybírá?
A. Bábek: nevybírá.
lng. Hofírek: Že by se to tím dalo kompenzovat'
lng. Kozáková: nekompenzuje, jsou jen výdaje.
E. Jarošová: zvedla se na hřišti účast?
A Bábek: to zhodnotíme aŽ V srpnu.
lng. Navrátil: ať se technické sluŽby vyjádří,jestli to udělají a budou to od r' 2014
dělat oni'
lng' Kozáková: smluv přibylo, je toho moc. odpovědný pracovník technických sluŽeb
p' Protivánek řekne jestlijsou vytíŽeni'
lng' Václavík: VPP přijatý - hřiště přejdou pod TS, skončil p. Keluc.
lng' Kozáková: MŠ sečou technické sluŽby?
J. Galda: Ano, to sečeme my.
A. Bábek' projednáme to na radě'

Rozprava k bodu: rozpočtová opatřeníodvětvového třídění ($) rozpočtu 3

lng. Kozáková: k s 2212 _ 3 mil. vysoutěŽeno na silnice, navýšení o 200 tis (8%), do
budoucna by měla bytzadávací dokumentace více specifikovaná.
lng. Václavík: během prací se zjistilo, že je potřeba zhutnit podloŽí, proto došlo k
navýšení ceny.
lng. Kozáková: k s 2310 - vodojemy jsou naddimenzovány, není lepší postavit nouý
vodojem?
lng. Václavík: není důvod'
lng' Václavík: oprava stojí 4 mil., pokud by firma ARKO prováděla na svoje náklady,
zvýšilo by se vodné a stočné
A. Bábek: dotační titul nebude, ažv roce 2014 _ 2020 budou dotační tituly
lng' Hofírek: nechejte pořídit posudek od firmy ARKo, jestlije to opravitelné
A. Bábek: ARKo ať udělá sondy.
lng. Václavík: v loňském roce byla vypracována PD na opravu vodojemů.

Rozprava k bodu: rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu 4 _ nebyla
rozprava.



Rozprava k bodu: rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu 5

J.Galda: s 2333 kolik se zaplatilo druŽstvu za nájem?
Z. Tomková: skoro 100 000 Kč'
J. Galda: tolik? To se nedá nějak sjednat?
Z. Tomková: vyvolala jsem osobní jednání, abychom se sešli s vedením Povodí
Moravy.
lng. Hofírek: my jsme svoji část smlouvy splnili. Rozhodně jednat.
A. Bábek: jak řekla p. Tomková, budeme jednat, Že přemístit zeminu máme kam, ale
musí nám zaplatit dopravu.
lng. Kozáková: spočítala jsem, Že firmě |WWA KroměříŽ dáme skoro 500.000 Kč a
ještě nemáme okno. Nemohla by obec sníŽit stav o 1,5 zaměstnance?
lng. Václavík: firma |WWA toho získá hodně, ale vše je potřebné pro získání dotací.
lng. Navrátil: odsouhlasili jsme si, Že půjdeme do všech dotačních titulů. Ted' ty
náklady musíme nést.Vázat to na obecní úřad, v administrativě se uŽ sníŽil počet
zaměstnanců.
A. Bábek: prioritou byla školka, ted' jsou to velké peníze.
lng. Kozáková: je to velká pálka, jsem jediná které se zdá být cena vysoká.
Ing. Václavík: pokud žádám o dotaci, musím vzítv úvahu i riziko.
lng. Navrátil: většina zastupitelů řekla _ půjdeme do toho.
lng. Adler: také jsme to na radě řešili, nebylo to jednoduché.
J. Smička (host): na chodníky ve staré části se vysoutěŽilo 2 960 000 Kč?
lng. Václavík: dotace nevyšla, vyhrála to firma HORSTAV, cena je s DPH 1 902 000
Kč, v pond ělí 15.7 '2013 nastoupí.
lng. Hofírek: uvidíme jaké budou vícepráce.

Hlasování k bodu _ zo bere na vědomí Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($)
rozpočtu 2, 3, 4, 512013.

11 hlasů pro
0 hlas se zdrŽel
0 hlas proti

Závěr: zo bere na vědomí Rozpočtová opatření odvětvového třídění (s)
rozpočtu 2, 3, 4, 512013.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č,.2.1

Rozprava k bodu: Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra
Čn a usnesení Zastupitelstva olomouckého kraje o poskýnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu MV-GŘ HZs ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí ve výši 2 730,- Kč.

Z' Tomková: určeno na PHM a refundace.

Hlasování k bodu - Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra
Čn a usnesení Zastupitelstva olomouckého kraje o poskýnutí účelové neinvestiční
dotace zrozpočtu MV-GŘ HZs ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí ve výši 2 730,- Kč.



'11 hlasů pro
0 hlas se zdrŽel
0 hlas proti

Závér: zo bere na vědomí rozpočtové opatření na základě rozhodnutí
Ministerstva vnitra Čn a usnesení Zastupitelstva otomouckého kraje o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpoétu MV_GŘ Hzs čR na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 2730,-Ké,.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod ě.2.2

4. Vydání souboru změn č. 2 ÚP obce Lutín

Starosta vysvětlil, Že na 6. zasedání Zo jsme měli schválit pořízení, ale schválilijsme
to aŽ na 10. zasedání Zo dne 6.6.2013, neschválili jsme lokality, které nám byly
doporučeny na vyřazení z ÚP' uusí tam být zahrnuto, Že soubor 2 je v souladu.
Návrh má 2 části _ ověření a vydání.
Příloha č. 6 k zápisu _jen u originálu

Rozprava k bodu:
lng. Hofírek: můŽete nastínit nějaký konec?
A. Bábek: tohle je konec a můŽeme začít s novým územním plánem'
E.Jarošová: schválí nám nové stavební lokality, kdyŽ stávající nejsou zastavěné ?
A. Bábek: bud'začnou majitelé pozemků s výstavbou, nebo ne.
lng. Hofírek: celý příští rok se budeme připravovat do roku 2020.
J' Galda: chce to větší informovanost, majitelé nemovitostíto neví'
J' Smička (host): ted' jsem tam měl 2 chybičky - hlukové studie, nevěděl jsem to. Kdo
to má na starosti?
lng. Václavík: Petr Látal s tím poradí.
lng' Kozáková: jak to říkáte majitelům?
lng' Václavík: kdo přijde a zeptá se. Je to jejich zájem.
lng. Kozáková: tak to dejte do novin.
lng. Navrátil: přikláním se také jít do nového územního plánu. Za Rybníčkem se
nestaví, vyjme se to z územního plánu, 3. změna, ale komplexněji.
lng. Hofírek:jestli bude přímo územní plán, vše se nepodchytí.
lng. Kozáková: dát to do zpravodaje, aby lidé věděli, Že si mají donést výpis z
katastru nemovitosti a všechny náleŽitosti.
lng. Hofírek: pro nový plán, to musíte znát' Podat si Žádost, informace p. Petr Látal
A. Bábek: změnu plánu - Magistrát města olomouc územně plánovací informaci,
pokud je negativní, nemůŽe se tam stavět.
lng. Hofírek: nemůŽete si stáhnout formuláře' pověřit pracovníka nebo Magistrát
města olomouc vypsat lokality které neprojdou? Pana Látala vyslat na exkurzi.
lng' Kozáková: jestlijsou nezastavěné pozemky - at'ti lidé to vědí.
lng. Navrátil: rozvíjejme se , musí to říct obec.
lng. Václavík: obec by měla stanovit kde se chce rozvíjet, zdjem jednotlivců
uvědomit. obec by měla mít koncepci. Jestli to prodají, my počkáme, aŽ na výjimky.
lng' Hofírek: koncepce je uŽ 20 let, pokud to nechce prodat, tak to nebudu dávat do
územního plánu. Je potřeba pracovat s vlastníky.
lng. Navrátil: oslovit vlastníky kdo chce pozemek prodat ke stavebnímu účelu.
lng. Kozáková: kdo si vezme tento úkol za své.
A. Bábek: zastupitelstvo dá úkol, svoláme jednotně vlastníky a zeptáme se jich bud'
začnete stavět nebo nám to prodáte.
A. Bábek: stanovíme termín a pozveme majitele pozemků.



lng. Navrátil: ano, S majiteli pozemků a informovat veřejnost o přípravě nového
územního plánu, případně 3. změny současného plánu, ať víme jestli s těmi pozemky
máme počítat.
lng' Hofírek. viz Sekyra, ted' uŽ necouvne.
lng' Kozáková: jaký termín.
Z. Tomková: začala bych s vlastníky, kteří uŽ mají v územním plánu pozemky určené
k zástavbě
lng. Adler: úplně první jestli územní plán nový nebo 3 změnu. A pak urči termín kdy
se bude s vlastníky jednat'
A. Bábek: do konce října jednání s majiteli pozemku, písemně je vyzveme, zúčastní
se i zastupitelé a k tomu pozvat i právníka JUDr. Dušana Navrátila.
lng. Václavík: je třeba znátzákladní informace, např. výkupní cenu pozemků.
J. Galda: obec musí mít nějaký strop
A. Bábek: na zasíťování by se mohli podílet vlastníci a obec. Někde jsou uŽ sítě
vybudovány - lokalita za Rybníčkem. BohuŽel, zde lidé nemají zď1em prodat
pozemek k výstavbě.
lng' Kozáková: a co uprostřed dědiny?
lng. Hofírek: tam leda 3 změna nebo nový územní plán.
A' Bábek: do 43.- 44. týdne, zaúkolujeme radu a připravíme věci co budeme
potřebovat.
J. Galda: za dotační titul se vysázely stromky a nikdo se o ně nestará'
A. Bábek: podíváme se na to.

Závér _ Zo souhlasí s vydánÍm souboru změn č,.2ÚP obce Lutín.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.3.'l,3.2

5. Schválení bezúročné půjčky RC Klásek

Místostarostka Z. Tomková vysvětlila poskytnutí bezúročné půjčky mezi obcí Lutín a
RC Klásek. Dále sdělila, Že RC Klásek získalo dotaci ve výši 277 249 Kč od SZ|F na
realizaci projektu ,,Rekonstrukce sociálního zařízení pro Rodinné centrum Klásek".
V současné době se rekonstrukce jiŽ provádí, proto RC Klásek potřebuje finanční
prostředky na placení faktur - předfinancovat tento projekt.
Příloha č.7 k zápisu - jen u originálu

Rozprava k bodu: schválení bezúročné půjčky RC Klásek.

lng. Hofírek: jaká je záruka, Že nám to vrátÍ.
Z. Tomková: vrátÍ, RC Klásek předloŽilo dohodu o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR oo Státního zemědělského intervenčního fondu.
lng. Hofírek: která firma zhotoví rekonstrukci?
Z. Tomková: vybíralo se ze 3 firem - fy Chmelař Prostějov, fy Nevrlý Litovel a fy
Janáček olomouc. Vyhrála firma p. Janáčka.

Hlasování k bodu: schválení bezúročné půjčky RC Klásek.

11 hlasů pro
0 hlasů je proti
0 hlasů proti

Závér -zo schvaluje bezúročnou půjčku Rc Klásek.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.4.1



Pověření starosty podpisem smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky mezi obcí
Lutín a Rc Klásek.

Hlasování k bodu: Zo pověřuje starostu podpisem této smlouvy

11 hlasů pro
0 hlasů se zdrŽel
0 hlasů proti

Závěr -zo pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod é,.4.2

6. tnformace o plnění plánu invest. výstavby. významných oprav a rekonstrukcí
v roce 2013

Pan lng. L. Václavík informoval Zo o plnění plánu invest. výstavby, významných
oprav a rekonstrukcí v roce 2013.
Příloha č.7 k zápisu - jen u originálu

Rozprava k bodu:
J. Smička ( host ): zpomalovací ostrůvek na Třebčín, nechcete to vyřešit semaforem?
lng. Václavík: nevím jestli se tam ostrůvek vejde'
E' Jarošová: uvaŽovalijste o posunu značky a radaru?
A. Bábek: ano, uvaŽovali.
J. Galda: na nově vybudovaném stanovišti ještě nejsou dovezeny kontejnery. Zatím
tam má parkoviště p. Beran'
Z. Tomková: do 14 dnů je přiveze p. Hanzgut z TSMoL.
E. Jarošová'. na ul. K Sídlišti bude dotace?
A. Bábek: ne, nebude dotace.
lng. Hofírek: vTřebčíně u nádražíje polovina palety kostek. To je naše nebofirmy?
Aby nám to nezaúčtovali' UŽ se ztrácejí dlaŽdice.
J. Galda: rekonstrukce střechy na technických sluŽbách, aby to nebylo aŽ na podzim
lng. Václavík: napřed je třeba dokončit PD včetně statického posouzení.
lng. Navrátil: projekt by měl být.
Z. Tomková: připravuje se projekt, střecha bude stát více jak 700 000,- Kč neboť se
musí provést nový krov.
lng. Hofírek: akce jsou dobré, je dobře, Že jsme koncem roku připravili plán investic.
J. Smička (host): rekonstrukce u bytového druŽstva p. Mrakavy, čeká se na dotace?
lng. Václavík: na tuto akci dotace získat nelze. Máme zde však technické problémy -
přeloŽení vysokonapěťové přípojky _ Črz a práce BD (Mrákava)- izolace zdí a
stavba kanalizačn ích přípojek.
lng. Navrátil: jestlije to potřeba, tak at'se to udělá.
lng. Hofírek: budou si to hradit sami.

Závér: ZO vzalo na vědomí informaci o plnění plánu investiční výstavby,
významných oprav a rekonstrukcí v roce 2013.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 5.í



7. lnformace o konkurzu na funkci ředitele/ky ZŠ a MŠ Lutín

A. Bábek informova l Za o konkurzu na funkci ředitele/ky ZŠ a MŠ Lutín.

Rozprava k bodu:
lng' Navrátil: mělijsme napsat děkovný dopis p. řediteli Janu Spurnému.
A. Bábek: já jsem jiŽ děkovný dopis zaslal.

Závér: Zo vzalo na vědomí informace o konkurzu na funkci ředitele/ky zŠ a MŠ
Lutín

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 6.1

8. Různé

lnformace o kamerovém systému v obci

A. Bábek informoval Zo o kamerovém systému v obci. Určila se 3 členná komise,
která výipovala prostor a okolí, odborník Vypracoval zadání' Zadání se rozešle
firmám, které doplní cenovou nabídku.
Příloha k zápisu č. 8

Rozprava k bodu:
lng. Hofírek: první krok je dobý'
A. Bábek: oslovíme 5 firem, zadání máme stejné pro všechny.

Závěr: ZO vzalo na vědomí informaci o kamerovém systému v obci a pověřuje
komisi osIovením min. 3 firem ozadání cenových nabídek dle požadavku obce.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod ě.7.1a)

Jména nově vznikajících ulic v Lutíně

A. Bábek požádal Zo jménem p. Bernáta, jestli bychom nezváŽili název nové ulice za
ulici K Trati v Lutíně. on sám navrhuje název ul. Jana Kvapila.

Rozprava k bodu:
J. Galda: p. ordoš užtaké bydlí, bude také potřebovat jméno ulice.
A. Bábek: dáme to na webové stránky, do zpravodaje a vyhlásíme rozhlasem. At'si
občané zvolí sami nová jména ulic'

Závěr: ZO vza|o vědomí, že bude vyhlášena anketa na webových stránkách a
ve zpravodaji na jména nově vznikajících uIic v Lutíně.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.7'1b)

Vyjádření žádosti o dotaci RPo - chodník Lutín ul. U Kapličky
A. Bábek informoval Zo, že žádost o dotace RoP nebyla schválena z důvodu
nesplnění poŽadavků na dotaci.

Závěr: Zo vzalo na vědomí vyjádření žádosti o dotace RoP - chodník Lutín, ul.
U KapIičky'

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod é.7.1c)



9. Diskuze
lng. Kozáková: Cukrárna u parku, nevyměnila se okna.
A. Bábek: p. Horylová podala výpověd', od 1'6'2013 ji běží 3 měsíční lhůta, pronájem
bude pokračovat, rada obce vyhlásila záměr na pronájem nebytových prostor.
lng. Kozáková: nechcete nejprve vyměnit okna neŽ to pronajmete?
A. Bábek: zájem o to má paní z Lutína od kapličky..
lng. Hofírek: pomalu se blíŽí zima, za1ímá mě traktorek pro p. Smičku z Třebčína
Z. Tomková: dostala jsem nabídku z firmy l-TEc, vozidlo však pro naše potřeby
nevyhovuje, s p' Protivánkem se pojedeme podívat do Prostějova na traktorek
Kubota.
lng. Hofírek: pokud se nezrealizuje nákup v letošním roce, zařadit investici do
příštího rozpočtu.
J' Galda: bez kabiny je to hrozné.
lng. Navrátil: v Lutíně je více vyuŽita.
A. Bábek: registrujeme tuhle připomínku.
lng' Kozáková: lutínský park _ je to centrální část, chybí tam stromy,
potřebovalo vykácet, chtělo by to rekontrukci, prostor pro lavičky, aby
odpočivné náměstíčko.
J. Galda: p. Protivánek se domluví se zahradním architektem.
J' Galda: parkování u cyklosportu Popelka, nedá se tam ani projet.
lng' Adler: byl by problém načárovat a dát tam sloupky ?
J. Galda: lidi to neza1ímá, stejně si tam zase postaví auto'
lng. Navrátil: dáme tam značku stání 30 minut.
A. Bábek: dáme tam ceduli.
J. Galda: p' Zač,al má před restaurací krásný stojan na kola, mohl by se dát nový
před obecní úřad a také nové lavičky ?
A' Bábek: p. Galda zmapuje a dáme nové lavičky a stojan'
J. Galda: pracovník zÚřadu práce, půl pracovní doby dělá u technických sluŽeb a půl
v areálu TJ Sigma.
lng' Kozáková: zkuste uzavřít smlouvu, chtělo by to ověřit, zeptejte se právníka a co
nejdříve, do konce týdne.
lng' Kozáková: na budově pošty je vývěska, Že se vydávají popelnice. NemůŽeme to
dát raději na budovu technických sluŽeb.
A. Bábek: Má to být vyvěšeno na místě, kde chodí nejvíce lidí. Kolem technických
sluŽeb nechodí moc lidé. Ještě se domluvím.

Starosta obce ukončil 16. zasedání Zastupitelstva obce Lutín ve 21'45' hod.

V Lutíně 10.7.2013

OBEC LUTÍN 6
št<olxÍ Z03, 78.] 49 LUTÍN
Ič oozsgt sq, ntČ CZ00z99189
TEL./FAX +420 585 944 323

něco by
to bylo

, Jan Galda tonín Bábek

Přílohy: 8x dle textu



OBEC LUTIN
Št<otni 203, 7 83 49 Lutín

USNESENÍ č.16

z 16. zaseděníZastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 10.7.2aB v Lutíně

Zpravoďq:

ověřovatelé zápísu.

Zapisovatel:

Přítomno:

Ing. Radek Adler

Antonín Dozrá|, Jan Galda

Edita Surzpová

11 ělenů Zo dIe přiložené presenční

3 hosté

zastupitelstvo obce

2'1 bere na vědomí
Ro odvětvového třídění ($) rozpočtu č.2,3,4,512013

z.2 Ro nazék|aděrozhodnuiiMiniiterswavniftaČR a usnesení Zastupitelstva olomouckého

kraje o poskýnutí účelové neinvestiční dotace zrozpoéttl IVil/-GŘ HZS CR na qýdaje

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 2 730'- Kč

listiny, Ing. Václavík,

zastupitelstvo obce

1'1 bere navědomí
kontrolu usnesení z 15. zasedánt Zastttpitelstva obce Lutín

zastupitelstvo obce

3.1 ověřilo
v souladu s ust. $ 54 odst. 2 zžkonač.18312006 Sb., o územním plránovaní a stavebním

řádu ( stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů, že soubor zméni'2
Územního plrínu obce Lutín není v rozporu:

_ s Politikor, *.-'iňo rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České

republiky č,. 929 dne 20.7'2009
- só Zásadami územního rozvoje olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem

olomouckého kraje usnesením č.Uzlz1l32l2008 dne22.2.Ž008, po t. aL<tualizaci vydané

opatřením obecné povahy čj. KUOK 284001201L dne22.4.20II
se stanovisky dotčených orgánů
se stanoviskám Krajského ďadu olomouckého kraje čj. KUSIí9235712012



3.2 wdávát

" 
*"ruo" s ustanovením $ 6 odst. 5 písm. c) zžkonač. 183/2006 Sb., o územním

plránování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapoužItí
g +: oa't. 4 a $ 55 odst. 2 stavebního zékona, $ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006Sb.'

ó územně analýických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

územně plánovací či*ó'ti, $171 a následujícíchzékonač,.5a0l2a04 Sb., správní řád, ve

zněnipo"ao3si"t' předpisů, ve spojení s ustanoven|m $ tgs odst. 3 a 4 stavebního zákona

formou opaiření óbecné povahy soubor zménč.2Uzemního p1anu obce Lutin.

zastupitelswo obce

4.1 schvaluje
sm1ouvu o bezúročné půjčce Rodinnému centru Klásek ve výši 277 249,' Kč na realizaci

projektu Rekonstruk"ó soc' zaŤizení pro rodinné cent11m Klásek, jako předfinancování

iohoto projektu, na kÍery RC získalo dotaci ve ýši z77 249 Kč,- od SZIF

4.2 pověřuje
starostu podpisem této smloulry

v roce 2013
zastupitelstvo obce

5.1 bere na vědomí
informaci o plnění Plánu investiční výstavby a oprav a rekonstrukcí v roce 2013

zastupitelsvo obce

6.1 bere na vědomí
iďormaci starosty o konkurzu na obsazení funkce ředitele/ky ZŠ a MS Lutín příspěvková

otgarrizace

7. Různé
zastupitelsvo obce

7.t bere na vědomí
a) informaci o kamerovém systému v obci a pověřuje komisi oslovením min. 3 firem o

zadánícenových nabídek dle požadavku obce

b) že bude vyhlášena anketa na webových strankách a ve Zpravodaji na jména nově

vzrukajicích ulic v Lutíně
c) že iáďost o dotace RoP - chodník Lutín ul. U Kapličky nebyla schválena z důvodu

nesplnění požadavků na dotaci.

V Lutíně I0.7.2013

Radek Adler nm

" OBFC LUTÍN 6
sKoLNr lo.j, 783 49 LUTÍN
tČ o-o:qy t ss, ntď c ž{ozss rcg

EL./j-'.\X +-tZ0 .585 g44 3?3

zpravodaj starosta obce


