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OBEC Lutín
Škohí 2O3,783 49Lutín

ZAPIS
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 26. dubna 20II v Lutíně

Zpravodaj: Antonín Dozrál

ověřovatelé zápisu: Eva Jarošová' Mgr. Milena Vychodilová

Zapisovatel Vladana Tomášková

Přítomno: 12 členů Zo ďIe přiloŽené presenční listiny,
Ing. Lubomír Václavík, tajemník oÚ,
1 host dle přiloŽené presenční listiny

omluveni: Hynek Bokůvka' Ing. Vlastimil Hofirek, Ing. Radek Navrátil

Program iednání:

I. Zaháiení
2. Yolbazpravoďaje a ověřovatelů zápisu
3. Slib nového zastupitele obce
4. Revokace části Smlouvy o spolufinancování projektu

,, Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ"
5. Schválení půjčky Regionu HANA v rámci projektu

,,Volnočasová ínfrastruktura"
6. Diskuze
7. Závěr
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1. Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájil starosta obce Antonín Bábek, v 18, 05 hodin.

Starosta obce konstatoval, že zasedéní bylo řádně svoláno, Že informace o konání
byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lutín a na intemetových stránkách
www. Iutin. cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval,
že je přítomno 12 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

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

Hlasování o programu _

12 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr - předložený návrh programu byl schválen všemi hlasy.

2. Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

Návrh nazpravoďaje pana Antonína Dozrála a ověřovatelů zápisu paní Evu Jarošovou
a Mgr. Milenu Vychodilovou byl schválen všemi hlasy.

3. Slib nového člena Zastupitelstva Obce Lutín

Rada obce vydala osvědčení pro nového členaZo a pan Ing. Jakub Chrást sloŽil slib.

Závěr - k tomuto bodu bylo přiiato usnesení č. 1.1

Vyplácení měsíčních odměn novému členu Zo od26.4.2011 bylo schváleno všemi hlasy.

Závěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.1.2



obcí MAS Region HANA"
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Starosta obce doplnil informace k důvodové zprávě k bodu revokace smlouvy.

Rozprava -

Ing. Tomášek - pokud r,ypustíme ze smlouvy body C,D,E,F,G,H,I vypadne celková
částka projektu
Starosta obce - nedílnou součástí smlouvy budou podíly jednotlivých obcí, můŽeme
požadovat, aby celková částka byla uvedena ve smlouvě
Ing. Tomášek - poŽadavek, aby součástí smlouvy byla tabulka ,,podíly na půjčce"
Ing. Adler - souhlasí
Mgr. Weidingerová - ostatní obce také revokovaly?
Starosta obce - ano, všechny
Ing. Chrást - bezpřipomínek?
Starosta obce - zítramámejednání na Regionu HANÁ
Mgr. Weidingerová - chybná smlouva vznikla na regionu? Kdo je zato odpovědný?
Starosta obce - regionální rada smlouvu schválila, poté se zjistílo, že je špatná
Mgr. Weidingerová - není to 1 projekt RoPu
A.DozráI - je to velký projekt, výběrové Ťizeni na zhotovitele a poté na dodavatele
Mgr. Weidingerová - naše obec největší částkou přispívá a dostáváme částku nejmenší,
pouze na 1 hřiště
Mgr. Soušk ová - informuj e, že byla na j edniíní, zpočátku se j ednalo o dotace na hřiště,
nebyl problém V tom, Že jsme chtěli dotace na2 parcely
Starosta obce - nebylo nám povoleno žádat o dotaci na2 parcely' místostarostka
dostala zaukol hlídat dalšívýzvy z regionu

Hlasování k bodu programu' revokace smlouvy -

12 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu byl přijato usnesení č.2.1,2.2.
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Hlasování o pověření starosty obce podpisem dodatku č.1 ke smlouvě -

12 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Záxér - k tomuto bodu byl přijato usnesení č.2.3

5. Schválení půičky Regionu HANÁ v rámci proiektu ..Volnočasová infrastruktura
obcí MAS Reeion HANÁ"

Starosta obce seznámil přítomné členy Zo s předfinancováním poslední ťaktury,
všechny obce musí podepsat s Regionem smlouvu o půjčce. obec Lutín se podílí částkou
268 601'- Kč.

Rozprava k bodu -

Ing. Tomášek - ve smlouvě o půjčce je chyba v názvu - místo volnočasová infrastruktura
je uvedeno volnočasová aktivita, v odst. III. zďe by měla byt uvedena smluvní pokuta,
sankce, půjčené peníze ve výši roční úrokové sazby
Ing. Adler - neschvalujeme text smlouvy ale jen částku, pověříme starostu obce,
aby připomínkovaltuto smlouvu, třemi body - správný název, celkovou částku v bodě III.,
smluvní pokuty zakaždý den prodlení

Hlasování k bodu programu

12 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závér - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 3.1
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Hlasování o pověření starosty obce podpisem smlouvy a zapÍacováním připomínek
zastupitelů obce -

12 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.3.2

6. Diskuze

Ing. Tomášek- žádala obec o opravu komunikací?
Starosta obce - ano, dotazovali jsme se, začnou ihned po skončení oprav frekventovanějších
úseků
Mgr. Weidingerová - špatná cesta je i ve dvoře školy, bude se také opravovat?
Starosta obce - ve dvoře se nejprve bude dělat vodovod
Ing. Václavík - pokud ho opravíme teď a na podzim se bude dělat vodovod, znovu ho
rozkopáme
Starosta obce - dvůr se musí spravit kompletně
Ing. Pavlíček - jednala Ro o pravidlech pronájmu areálu Rybníček, dále o parkovacích místech
na sídlišti a o kamerovém systému v obci
Starosta obce - oslovili jsme několik firem o Vypracování nabídky na kamerový systém,
v červnu nazasedéní Zo budeme členy informovat
Z.Tomková - bude vyhlášen záměr na pronájem areálu Rybníček pro komerční účely
Ing. Adler - pokud budeme mít na Rybníčku obecní akci, nemůŽeme chtít po prodejcích
nájem
Ing. Pavlíček - na schůzi kulturní komise bylo řečeno, Že bychom mohli požaóovat
po prodejcích symbolickou částku
Ing. Adler - kulturní komise při sjednávání mápožadovat sponzorský dar
Ing. Václavík - předal Ro materiál ohledně parkovacích míst na sídlišti, na obsazení
uvolněných míst je pořadník' závora na placené parkoviště je v majetku občanů,
kteří Si jtzaplatili
Ing. Chrást - 800 Kč/rok je malá částka
Starosta obce - navrhneme placené parkoviště za garážemi
Mgr. Vychodilová - je parkoviště osvětlené?
Starosta obce - můŽeme navrhnout nový systém od 1.1 .2012, zabývejme se tím v průběhu
roku, o placená místa je velký zéťyem

F.Špunda - jak dopadlo monitorování kanalizace? Před č.p. 7 U Kapličky při přívalu deště
stále voda neodtéká
Starosta obce * zítta se podíviíme společně s pracovníky ARKA
19,20 - odešel Ing. Pavlíček
Ing. Tomášek - hřiště u školky se rozpadá
Starosta obce - je zničené, bude odklizeno, teď nám někdo zničil dřevěný domek na
Rybníčku
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A.Dozrál - bylo námvyčítáno, Že se na Rybníčku nesvítí
Mgr. Weidingerová - hodnotí kladně nové centrum Klásek, děkuje zapráci pí. Chmelařové
i ostatním maminkám, žáďá Ro o projednání niŽší částky za pronájem s SSšS Lutín'
částka 18 tis. Kčlrok je vysoká, DUHA Křišťál platí 12 tis' Kč/rok
Starosta obce - vyvoláme jednání s vedením SSšS Lutín
Mgr. Vychodilová - najít vhodný objekt v obecních prostorách, např. DPS
Starostat obce - v DPS nejsou toalety anavíc plánujeme rekonstrukci DPS
Mgr. Weidingerová - DUHA Křišťál má nájemní smlouvu na neurčito, Klásek pouze
na 1 rok, nemá škola v plánu vybudovat v těchto prostorách do budoucnabyy?
Na ubýovně jsou volné prostory, tení zájem o ubýování
Z. Novotná - vhodný prostor by byl na stavebním úřadě, zredukovat kanceláře
Mgr. Soušková - volná kapacita je v TJ Lutín
Starosta obce - TJ není v majetku obce, do roku 2013 nemůŽe TJ prodávat
Z. Novotná - dobré místo v TJ, při vybudování centra bychom investovali do svého majetku
Starosta obce * zétněr vstoupit do TJ záležijen na finanční situaci
F. Špunda-fungujeTJ?
Ing. Chrást - je zasetatrávana škvárovém hřišti, bylo vybudováno kluziště
Starosta obce * měla by bý větší členská zélkladna
A.DozráI - není zájem ani o dětskou kopanou
Ing. Chrást - dětská kopaná byla dobrá, nemáme co hochům nabídnout
Mgr. Weidingerová - dotaz na Ro' sociální fond
Starosta obce - Ro se zabývá i personalistikou, bude informovat
A.Dozrá| - sociální fond na tento rok.je schválen
Starosta obce informuje azve přítomné na akci stavění máje, průběh oslav osvobození
v obou částech obce

Hlasování o návrhu usnesení -

11 hlasů pro
0 h1asů zdržel se
0 hlas proti

Závěr - usnesení z 4. zasedáníZo bylo schváleno všemi hlasy.

Starosta obce ukončll zasedání Zo obce Lutín v 19.50 hodin.
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Lutín 26.4.20II
Zap sala Vladana Tomášková
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Eva Jarošová. Mgr. Milena Vychodilová
ověřovatelé zélpisu
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