
OBEC Lutín
Škok'í 2o3, 783 49 Lutín

ZAPIS
z 12. zaseďáníZasnspitelstva obce Lutín'

konaného dne 13. 11.2012 v Lutíně

Zptavoďaj: Ing. Vlastimil Hofirek

ověřovatelé zápisu: Ing. Radek Navrátil, p. Jan Galda

Zapisovatel: Eva Sedláčková

Přítomno: 15 ělenů Zo ďIe přiložené presenění listiny' Ing. L. Václavík
7 hostů dle přiloŽené presenční listiny

Program iednání:

I. Zahájeni.
2. Yolbazpravodaje a ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z II. zaseďáni Zo.
4. Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu.
5. Plán investiční výstavby na rok 2013.
6. Prodej části pozemku v majetku obce.
7 . Schválení příspěvku Mikroregionu Kosířsko.
8. Žáďost Rodinného centra Klásek, o.s.
9. Kalkulace ceny pro OZY o odpadech.

10. obecní nemovitosti ě.p. I22 a č.p. 85, 165.
11. Růmé.
12. Diskuze.
13. Závěr.



1. Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájil starosta obce Antonín Bábek, v I] 'I0 hodin.

Starosta obce konstatoval, že zasedéní 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 zaseďání adáIe konstatoval,
Že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednání - starosta seznámil přítomné s programem jednání Zo,navrh| doplnit program
o bod ě.4 - Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu. Paní Mgr. M. Weidingerová
podala návrh bod programu jednání č. 5 (Plán investiční výstavby na rok 2013) přesunout na bod
č. 10, jiné návrhy na doplnění programu podány nebyly.

Hlasování o programu jednání -

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér - program byl schválen všemi hlasy

2. Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

Návrh nazpravodaje Ing. Vlastimila Hofirka a ověřovatelů zápisu Ing. Radka Navrátila apafla
Jana Galdu - návrh byl schválen všemi hlasy.

Hlasování k bodu - návrhzpravodqe Ing. Vlastimila Hofírka

13 hlasůpro
1 hlas zdržel se - Ing. V. Hofírek
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh ověřovatelů zÍryisl Ing. Radek Navrátil' p. Jan Galda

14 hlasů pro
0 hlasy zdtželse
0 hlas proti



3. Kontrola usnesení z 11. zasedání Zo

MístostarostkaZdena Tomková provedla kontrolu usnesení z II. zasedaÍiZo.
K bodu ě.9 z II. zasedání zastupitelstva předala slovo p. starostovi A. Bábkovi 

' 
ktery navrhl

revokaci rozhodnutí Zo Lutín a to bod č. 9 usnesení 11. zaseďéni zastupitelstva obce - uvolnění
finančních prostředků ztozpočtu obce na rok 2013 ve výši 200 000 Kč, jako příspěvek obce na
dostavbu rozhledny na Velkém Kosíři. Valná hromada Mikroregionu Kosířsko odsouhlasila a
navrhla všem zastupitelstvům mikroregionu odsouhlasit příspěvek na obyvatele ve výši
100,- Kč/osobďpříští rok tak' aby bylo zajištěno dofinancování této akce.

17.15 hod. _ přišel pan H. Bokůvka

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková _ co vyčerpala obec Lutín a Třebčín v r.2012 z Mikroregionu Kosířsko?
A. Bábek _ kompostéry, 500 tis. Kč
Ing. Kozáková - v t. 20II?
A. Bábek _ nebylo nic čerpáno
Ing. Hofirek - kolik lidí se toho zúčastní v rámci regionu?
Babek _ 9 obcí, Těšetice, Ústín' Hněvotín, Lutín, Slatinice, Slatinky, Luběnice, olšany,
Drahanovice' tuto iniciativu budeme přenášet i na další obce regionu
Ing. Kozáková _ přispívají obce na jih od Kosíře?
A. Babek-RegionHanávzntklvr.2003 atato myšlenkavznikla vt.2}l2,myšlenkujsme si vza\i
Za SVou _ Mikroregion Kosířsko, snaŽíme se zapojit i další regiony, obce jiŽ o tom vědí
Ing. Navrátil - je to částka ještě k těm 200 000'- Kč?
A. Babek _ ne je potřeba schválit 120 000,_ Kč, je potřeba celková částka 320 000,- Kč
Ing. Adler _ bavíme se prakticky o 40 000,- Kč
Ing. Navrátil - navrhuje schválit tuto ěástku v případě I00% účasti i ostatních obcí, pokud obce
nepřistoupí na členský příspěvek 100 Kč/osobu, nedáme ani my
A. Bábek _ 80 tis. Kč na osobu tamdáváme a navýšíme o 40 tis. Kč
Mgr. Vychodilová - tuto podmínku bych si nekladla
A. Bábek - všechny obce stojí před tímto problémem
Mgr. Weidingerová - souhlasí s podmínkou Ing. Navrátila - schválili jsme 200 tis. Kč to bylo již
velkorysé, ukáže se solidámost obcí, trvánapodmínce účasti všech obcí
A. Bríbek _ podmínku tam můŽeme dát,200 tis. Kč tam zůstane + navýšení příspěvku s podmínkou
účasti všech obcí
Ing. Hofírek - jednalo by se o 120 000 tis. Kč, za předpokladu účasti ostatních obcí
A. Bábek-uvádíme, žemáme 3200 obyvatel
Ing. Kozríková - neplatí nám z vedlejší dědiny příspěvky na žáky ve škole' proč by přispěli
100 Kč/osobu
Ing. Navrátil - jsme ochotni to dát, za předpokladu 100% solidárnosti
Mgr. Vychodilová - chceme nebo nechceme to dát, neklást si další podmínky
A. Babek _ měli bychom k tomu přistoupit velkoryse
Ing. Navrátil_ máme přehled o příspěvcích ostatních obcí?

Hlasování k bodu - revokace bodu č. 9 usnesení II zasedéní zaslupitelstva obce

15 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti 

I



Hlasování k bodu - Zo schvaluje členský příspěvek Mikroregionu Kosířsko pro r. 2013 ve ýši
100,- Kč na jednoho občana obce Lutína, což činí cca 320 000,- Kč na
rozhlednu na Velkém Kosíři

11 hlasů pro
2h|asy zďržel se - Ing. Chrást, Mgr. Vychodilová
2 hlasy proti - Ing. Kozáková, p. Bokůvka

Místostarostka dále okomentovala ostatní body usnesení:
- bod č. 11 - - navÍuáni mezinárodní spolupráce s obcí Brehy - osobní návštěva

náwh na spolupráci s TJ
- bod č. 12 _ oprava kapličky sv. Florána - jednání s p. Mikmekem se uskuteční

informace na příštím zaseďání

Hlasování k bodu - návrh usnesení

pí místostarostky,

v prosinci,

15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _ Zo LutÍn _ bere na vědomí kontrolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
s úpravami. Zo revokuje bod č. 9 usnesení z 1|. zased'ání zastupitelstva
obce. ZO schvaluje členský příspěvek Mikroregionu Kosířsko pro r.
2013 ve vyši 100'- Kč na jednoho občana obce Lutína, což činí cca
320 000'- Kč na rozhlednu na Velkém Kosíři.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. |.1,l.2,l.3

4. Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č. 9. 10. 11/2012

Tajemník oÚ rng. Václavík seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. g,I0,II12OI2.
Rozpočtové opatření č. 9' 10, II|20I2 bylo schváleno radou obce a Zo je bere na vědomí.
Rozpočtová opatření odvětvového třídění obdrželi zastupitelé k prostudování v materiálech
spolu s pozvánkou. Ing. L. Václavík tyto podrobně okomentoval.
Příloha č. 1,2,3 k zápisu - jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková_ Ro č. 11 - výdaje - fa STAVING změny v projektu?
Ing. Václavík - chodníky - posunutí komunikace - úprava' se kterou se soutěŽilo, přepočítávali
podloŽí pod komunikací, dokumentace byIa z r. 2006 a nebyla ani na staveb. povolení, byla
lacinější a musela se přepracovat
Ing. Hofirek - kolik m' by se muselo dokoupit?
Ing. Václavík _ jde o vyosení chodníku, m2 nevím
Mgr. Weidingerová - Ro č. 10 - celk. cena přístřešku družina67400Kč?
Ing. Kozáková _ jak je velký přístřešek?
A. Dozrál _ za přístřešek jsme lobovali několik let, i z hlediska bezpečnosti je to důleŽité



Mgr. Weidingerová _ ďávat větší pozor na sjednávání sml. s firmami - Pošta _
to samé fa Gordion na silnici v Třebčíně - je to pro nás nevýhodné
Ing. Navrátil - je potřeba upřesnit smlouvy' které jsou špatné a které ne, není špatné
zhodnocovat naši budovu pro firmu, kterou tady chceme mít, pokud Poštu tady chceme musíme
do majetku něco investovat
Mgr. Weidingerová _ nejde jen o poštu - prodej domů _ pozemky pod domy (č.p. 100, staré

obchody, staré paneláky - sklep)' u každé smlouvy je nějaká chyba
- dát si více záležet na sestavování smluv
A. Bábek - smlouvy sestar,ují právníci, kitika bylamožná z ěásti pravdivá
A.Dozrál _každá obec se potýká s těmito problémy - při prodejích pozemků' jsou věci
problémové, ale smluv, které j sou uzavír ány je daleko vice a ne každá je chybná
Ing. Navrátil - nájemce, který by investoval do cizího majetku neseženete, zm€ho pohledu tato
smlouva' že obec bude opravovat dveře na poště' nevidí v tom pochybení
Ing. Kozáková - kolik je roění nájem pošty?
Ing. Václavík - ve smlouvě je dáno, že věci pevně spojené s budovou hradí obec,
snaha byla přesunout tuto výměnu na ně
Ing. Hofírek - smlouva je zřejmě hodně stará, smlouvy změnit na dnešní stav,
zkontrolovat smlouvy starší 5 let

Hlasování k bodu -Zoberc na vědomí rozpoětová opatření odvětvového třídění ($)
rozpočtu č. 9,10,1 Il20I2

15 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závér _ Zo Lutín bere na vědomí rozpočtová opatření odvětvového třídění ($)

rozpočtu č.9, 10, 1112012
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 2.1

5. Prodei části pozemku v maietku obce

Starosta obce seznámil přítomné s žádostí pana Ing. Vladimíra Zač,ala a Pavla Doležela o
odprodej části pozemku parc. č.I84l] v k. ú. Lutín o výměře cca 11 m2. Na odprodej tohoto
pozemku byl vyhlášen záměr. Jedná se o pozemek před restaurací Neptun * pozemek potřebný
pro výstavbu schodů do rekonstruované restaurace a ubyovaciho zaŤízeni.
Dává podnět zastupitelům na návrh prodejní ceny.
Příloha k zápisu č. 4 - jen u originálu



Rozprava k bodu:
Ing. Koziíková - nebude to kolidovat se zastávkou
Ing. Navrátil - navrhuje cenu 300 Kč/m2 (stejná cenajako zapozemky pod převisem)

Hlasování k bodu - Zo schvaluje prodej části pozemku p.č. I84l7 v k. ú. Lutín o qiměře cca
II m2 panu Ing. Zača|ovi a panu Doleželovi za cenu300 Kč/m2 . Náklady
s převodem hradí kupující a pověřuje starostu obce podpisem této kupní
smlouvy

15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh usnesení

15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závér - Zo Lutín schvaluje prodej části pozemku parc. č. l84l7 v k. ú. Lutín o výměře cca
|1m2 panu Ing. Vladimíru Začz|ovi, bytem Lutín, Za Rybníčkem č.p. 231 a panu
Pavlu Doleželovi, bytem olšany u Prostějova č.p. 66 za cenu 300 Kčlm2. Náklady
spojené s převodem hradí kupující. Zo pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy dle bodu 3.1 usnesení.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 3,1,,3.2

6. Schválení příspěvku Mikroreeionu Kosířsko

Místostarostka obce Z. Tomkováseznámilapřítomné s projektem,,Vybavení obcí MK
kompostéry narozložitelný odpad". Mikroregionu KosíŤsko byla přiznána dotace ve výši 90%.
obec Lutín objednala celkem 280 ks kompostérů - v celkové částce 567 480,- Kč' 10% podíl
jednotlivých obcí MK zapojených do operaěního programu Životního prostředí je uveden
v přiloŽeném materiálu. Vzhledem k tomu, že bylo nutné uhradit tento I)Yo podíl ve výši
56 748,- Kč, rada odsouhlasilanazákladě své kompetence 50 000,- Kě. Zbývá doplatit částku
6 748,- Kč,.
Příloha č. 5 k zápisu_ jen u originálu

Bezrozpravy

Hlasoviíní k bodu _ bere na vědomí schválení příspěvku Mikroregionu Kosířsko Radou obce
Lutín ve výši 50 000,- Kč , jako spoluúěast obce na projektu - kompostéry,
jehož nositelem byl Mikroregion Kosířsko a schvaluje dofinancování
příspěvku Mikroregionu Kosířsko ve výši 6 748,- Kč

l5 hlasů pro
0 hlas zdrŽel se
0 hlasy proti
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Hlasování k bodu - návrh usnesení

15 hlasů pro
0 hlas zdrŽel se

0 hlasy proti

Závér _ Zo Lutín bere na vědomí schválení příspěvku Mikroregionu Kosířsko Radou
Obce Lutín ve výši 50 000'_ Kč' jako spoluúčast obce na projektu _ kompostéry,
jehož nositelem byl Mikroregion Kosířsko. ZO schvaluje dofinancování příspěvku
Mikroregionu Kosířsko ve výši 6 748,-Kč.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 4.1,4.2

7. Žádost Rodinného centra Klásek. o.s.

Starosta A. Bábek předložil žáďost Rodinného centra Klásek, o.S. o prominutí I0oÁ z částky
I07 ]40 Kč, která byla RC Klásek poskýnuta' jako bezuročná půjěka na zajištění projektu
,'S rodinou nejdál dojdeš" na technické zézemí RC Klásek. RC Klásek obdrží dotace ve výši 90%
schválené částky, a proto žádá o prominutí částky ve výši 10774,-Kě.
Starosta A.Bábek - pochválil aktivitu této organizace.
Příloha č. 6 k zápisu- jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková_ navrhuje formou daru poskýnout těchto 10%
Ing. Nawátil_ &žme se návrhu usnesení, odpustit 10%
A.DozráI _ co si za to koupili?
Z. Tomková - PC, tiskárnu, dataprojektor, mikrofony, část nábýku , nebyla zhodnocena budova
uěi1iště
Ing' HoÍírek - do budoucna zvažovat komu půjčovat, kolik a za jakýchpodmínek
Z. Tomková _ centru Klásek je to zaslouženě
Mgr. Vychodilová - dodatek _ uvažovat, zdaby Klásek nemohl sídlit v naší budově
A. Bábek _ pokud se najdou vhodné prostory' můžeme o tom uvažovat

Hlasování k bodu _ vrácení půjčky od RC Klásek ve výši 9oyo, tj. 96 996,- Kč.
Celkovápůjčka činila I07 740,- Kč a je poniženao I0oÁ, tj. o 10 774,-Kč,
formou poskýnutí neinvestičního příspěvku RC Klásek na rok 2012.

l5 hlasů pro
0 hlas zďrŽelse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti



Záxěr _ Zo Lutín schvaluje vrácení půjčky od RC Klásek ve výši 90"Á' t.i.
96 996,,- Kč. Celková půjčka činila 107 740,- Kč a je ponížena o \IoÁ't.j. o
10 774'- Kč, formou poskytnutí neinvestičního příspěvku RC Klásek na rok 2012.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 5.1

8. Kalkulace cenv pro OZV o odpadech

Místostarostka Zdena Tomková předložila kalkulaci odpadového hospodářství v r. 20II .

oď7l20I2 došlo k novelizaci zěk. o třídění a Svozu kom. odpadu - účinnost od r. 2013. Je nutné
stanovit výši poplatku za odvoz odpadu. V současné době je sazba 350,- Kč na osobu a rok. Tato
částka je tvořena ze dvou částek: 100 Kč na osobď kalendiíř. rok a z částky 250,- Kčkal' rok _
stanovena nazáklaďě skutečných nákladů zpŤedchozího roku. Y r.2011 obec doplácela na
občana 34 Kč. Navrhuje zvýšit částku 250,-Kě o 50'- Kč.
Příloha č.7 k zápisu _ jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Hofírek - administrativa odpad. hospodářství?
A. Babek _ pracovníci TS - nestíhali by to VPP
Ing. Kozáková - vybirá p. Protivánek kontejnery?
Ing. Hofirek - pokud chcete navýšení 50,- Kč - musí to b;ýt zdůvodněno
Mgr. Weidingerová - špatně rozkalkulováno 3 rokem, položky pracovníci TS - jsou placeni
z obec. peněz, proč se to objevuje v kalkulaci, pracovníci to dělají V prac. době, administrativa,
tďržba zeleně v obci
Ing. Václavík - náklady i v riímci prac. doby - úklid kolem kontejneru' likvidace velkoobjem.
odpadu, administrativa - zprac. všech poplatků - práce pí Vlachové, pýle na odpad, např. psí
exkrementy a další
Mgr. Weidingerová - navrhuje zvednout Ko obyvatelům z paneláků, v RD si majitelé uk|izi
Ing. Kozríková _ jsou \Tvezeny kontejnery -byl zde hned vysypán zelený odpad
A. Bábek - kontejnery by měly byt pouze pro obyvatele panel. sídliště, a\e vozí tam odpadky
zcelé obce' kontejneryjsou pro všechny obyvatele obce
Ing. Hofirek _ biologicky rozlož. odpad?
Ing. Václavík- zelený odpad
Ing. Kozáková - administr. odpad. hospodářství - % pi místostarostka,lz pí Vlachová
Ing. Hofirek_ rozložit částky na administratiw do detailu
Z. Tqmkov á _ rozbor připravovala pí P azderov á
Ing. Hofirek - hledat cesty, aby občan nemuselplatit více
Ing. Chrást _ v minulosti to bylo vyrovnané, nebo jsme něco dopláceli?
A. Babek - dopláceli
Ing. Nawátil_ v minulosti se zďražovalavoda, nechtěli jsme zďražovatKO
A.Dozrál _ zvýšení ceny může bý kontraproduktivní - třídění odpadu
Ing. Chrást _2roky se nezdražovalo
Ing. Kozáková - pokud v1pustíme administrativu - jaká cena Za Ko by byla?
Ing. Navrátil _ podklady jsou potřeba tedy upřesnit' dle poŽadavku p. Hofirka'
administrativu je potřeba započítat do této ceny
Ing. Václavík - cena zaKo ve městech - 600 - 700 Kč, menší obce 400 _ 500 Kč, cena
400,_ Kč z tohoto pohledu patří u naší obce k těm nižším



Ing. Hofirek - nic jiného nechceme, co zahrnuje administrativa- pokud bude objasněno nic
nebudu namítat
Mgr. Vychodilová - zda je v pracovní náplni pracovníků TS - úklid
A. Bábek - vyčíslit: tdržba zeleně v obci' administrativa odpad. hospod., pýle, podílpracovníků
TS - tříděný odpad - bude předloŽeno na dalším zasedáníZo
Ing. Kozáková - podnikatelé a soukromníci - příjem
Z. Tomková - platí větší sazbu
Ing. Václavík - máme s nimi smlouvu - musí se vyloučit,nezahrnlljí se do Ko občanů,
někteří podnikatelé své odpady dávaji do kontejnerů, tím nám to komplikují
Ing. Hofírek _ občanům se zvýší náklady v rodinném rozpočtu' musíme vědět co jim odpovědět
na dotaz
A. Bábek - bod bude otevřen _ dojednán na dalším zasedání zastupitelstva' připravíme novou
ozy

9. obecní nemovitosti č.p. 122 a č.p. 85. 165

Starosta obce A. Bábek seznámil přítomné s odhadem nákladů nutných na provedení
nejnutnějších oprav na citovaných objektech a s přehledem ročních nájmů těchto budov.
Při stávajícím nájmu je návratnost stanovena na 1] - 2L let u obou budov.
Navrhuje zamyslet se, zda investovat do oprav nebo tyto nemovitosti prodat.
Pronajímatelka cukrárny ukončila nájem k3lJ22)l2,provoz cukrámy ukončen k 1.11 .20Í2 _
fungují pouze kadeřnictví a pedikúra. Dostavila se předchozí pronajímatelka pí Horylová, má
zájem se do cukrárny vrátit, nabizi pokud se uzavře s ní nájem na dobu 5 let - financovat
opravy - výměna oken, dveří. Návštěvnost cukrárny byla vysoká.
Příloha č. 8 k zápisu - jen u originálu.

Rozprava k bodu:

k č.p. 165' 85 - cukrárna
Ing. Chrást - přiklání se k prodeji, investice nájemkyně by postačili, tak, aby cukrárna fungovala
dáIe?
A. Bábek - tepelná úspora, ano (výměna oken, dveří)
Ing. Chrást _ náklady I,2 mil. Kč může počkat ještě 5 let
Ing. Pavlíček - říci zda cuk'rérnu v Lutíně chceme, možnost získání dotace na oplavy
A. Bábek - nezavrhuji tento návrh - nevíme zdaďotační titulněco takového zohledňuje,když
jde o naši budovu
J' Galda _ je to jeden z objektů, ktery dobře slouŽí občanům, měli bychom schválit nájem
Mgr. Vychodilová _ nezbavujme se nemovitostí, postarejme se o ně, do budoucna tam můŽe
sídlit Klásek
Z. Tomková - Klásek požáďal o druhou dotaci - podmínka: sídlo Klásku v budově učiliště 5 let
Ing. Pavlíček - pokud budovu prodáme nebudou zajištěny služby, které tam jsou
Ing. Navrátil - přiklání se k prodeji těchto nemovitostí - v budoucnu budou důležité akce' na
které budou potřeba finance
K. Nevrlá' host - podnájemce cukrárny - rozhodnutí nynější nqjemkyně cukrárny byla špatná,
pokyd nová nájemkyně nabízí investice do budor,y _ je třeba toto zvážit
Fr. Spunda - podpora cukrárny - funguje dobře, Lutín má dost hospod a barů, cukrrírna
potřebuje podporu, není to tak velká budova' rozložení investic na etapy asnažit se o zachování



Ing. Hofirek - navrhoval- prodat zeleninu apeníze investovat do cukrárny
J. Galda _ ponechat nějakou nemovitost obci, je tady tendence vše prodat, kde jsou penize z
prodeje bytů?
A. Babek - investovali jsme je do akcí, které proběhly v obci
J. Galda _peníze z prodeje býů by měly jít zpět do nemovitostí , ne na budování chodníků
Ing. Hofirek _ splácení ČoV, pŤíjezďovákomunikace do sídliště, ul. J. Sigmunda
Ing. Navrátil- je potřeba rozhodnout zda investovat nebo ne, nevíme zda jsme schopni pro
každý podnikatelskýsubjekt zqistitobjekt_cukráma,zelenina, školavTřebčíně zjeho pohledu
až na posledním místě možných investic
A.DozráI - konzultace se staveb. technikem _ zďa investice do oken a dveří je prioritní
Ing. Václavík _ u smluv na dobu určitou se předpokládá, že nájemce bude do obecního majetku
investovat a zato bude mít zaručeno užívání nebýových prostor na delší dobu
Ing. Adler - cukrárna - spolupodílení nájemce na provozu - cukrárnu zachovat
Ing. Hofirek - 2 budovy vedle sebe a chceme je opravit - 1 budovu prodat, druhou za tuto cenu
opravit
Ing. Navrátil - miska vah _ vyměnit okna v KSZ Třebčín nebo cukráma v Lutíně?
Ing. Pavlíček _ musí byt dnes nějaký výsledek? Nájemce může požáďat o dotaci' projednat na
03l20L3 zastupitelstvu, získat informace o dotacích - je to jeden z návrhu řešení
Z. Tomková - výpověď končí 3I.I2.20I2 od ledna to bude bezprízorni
A. Brábek _ nemovitost zeleniny nás nepálí, měli bychom rozhodnout cukrámu
pokud nětmnabizínová nájemkyně investice do této budovy s garancí 5-letého nájmu měli
bychom ji podpořit
Ing. Navrátil - můžeme r,ypsat nový záměr' můŽe se přihlásit někdo jiný
A. Bábek - cukrámu neodkládejme a rozhodněme dnes
Mgr. Weidingerová - není kompromis _ např. aby tato paní měla předkupní právo na tuto
nemovitost potom' až se bude uvůovat o prodeji?
Fr. Špunda _ není tam možnost dojednat lepší nájem?
A. Bábek - můžeme snižit nájem, co ušetří na nájmu, investuje do budovy
Ing. Hofirek _ v plánu investic není zahmuta cukrárna' takže nájemje jediná možnost
Ing. Navrátil - pokračovat v přípravě prodeje nemovitosti

Hlasování k bodu - Zo schvaluje pronájem budovy č.p. 165 na dobu 5 let

14 hlasů pro
0 hlasů zdrželse
1 hlas proti - Ing. R. Navrátil

P. Protivánek' host _ nájemkyně potřebuje objednat okna a dveře - bude zima a nebude tam ani
cukrárna
A. Bábek _ je zákonný postup, který se musí dodrŽet, zétměr 15 dnů vyvěšen - v Ro posouzení
zráměru j ednotlivých uchazečů
Ing. Navrátil - postup musí bý ze zákonazachován,je potřeba mít smlouvu S novou nájemkyní
na plánované opravy
A. Bábek - navrhuje objekt zeleniny odloŽit k projednaní na příští zaseďání zastupitelstva
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Hlasování k bodu - návrh usnesení

15 hlasů pro
0 hlas zďržel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín schvaluje pronájem budoly č.p. 165' 85 na dobu 5 let.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 7.1

10. Plán investiční l"ýstavby" vÝznamnÝch oprav a rekonstrukcí a pořízení maietku pro rok
2013

Materiál připravil tajemník oÚ tng. L. Václavík - seznámil členy zastupitelstva s návrhem
investiční výstavby' významných oprav a rekonstrukci apoŤízení majetku pro rok 2013. Na základě
projednání v radě dne 31 ' I0.2012byl'o 62 návrhů akcí od zastupitelů a dalších pracovniků
rozděleno do priorit č. 1 - 3. Materiál obdrŽeli členové zastupitelstva s pozvánkou před zasedáním
Zo Lltín.Ye fézi kdy neznáme rozpočet navrhuje rada obce nepřesáhnout částku v rozpočtu na r.

2013 - 15 -16 mil. Kč
Příloha č. 9 k zápisu_ jen u originálu.

Rozprava k bodu:
Ing. Chrást - školka - okna a zatepleni fasády
Ing. Hoffrek - DPS - udělat projekt pokud se bude dělat v r' 2014, pokud ne - projekt nedělat
Ing. Václavík - v rámci opravy býu po pí Vyroubalové byl zjištěn havarijní stav teplovodů a vody,
které vedou pod celou DPS. Kdyby došlo k havárii na dalším místě, mohlo by dojít k odstávce tepla
pro obyvatele DPS na delší dobu, toho bychom se měli vyvarovat a investovat do výměny celého
teplovodního řadu i vody
Ing. Kozáková - park. místa na ul. K Sídlišti - kolik míst?
A. Bábek - je to na web. stránkách
Ing. Hofirek - vodovod přes Blatu, teď jde vrchem, nebude levnější varianta opět vrchem?
A. Bábek _ ne, je kalkulace a není to levnější
A. Bábek - jedná se min o 25 _ 30 park' míst ul. K Sídlišti, pozemky pod park. místy budeme muset
odkoupit od TJ Sigma Lutín
Ing. Kozáková _ jednat s TJ Sigma o odkupu pozemku pod budoucími park. místy
Ing. Navrátil - příští rok nás čeká majetkové vyrovnání s TJ, určitě se domluvíme
A. Bábek _ pozemek nemusíme nutně odkupovat' nemáme finanč. prostor na odkup pozemku
Ing. Václavík - vraťme se k plánu rozpočtu
Ing. Hofirek - priorita č. 1 - rád bych tam viděl nákup traktorku do Třebčína
P. Protivánek, host -navržená částka 150 tis. Kč - je nízká, pořizovací hodnota bude vyšší
Ing. Hofirek - beru zpět připomínku - ponechat v prioritě č. 2
Ing.Václavík- vodojemvk.ú.Hněvotínjevhavarijnímstavu,totojenutnořešit,alenazákl
získání dotace
Ing. Kozáková _ bod 12 _ oprava kaple sv. Floriána - sanace omítek anátět,je to v našem majetku?
Mgr. Weidingerová - proč musíme bytna částce 16 mil. Kč, když komunikace v Třebčíně byla
v letošním rozpočtu anercalizovala se
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Ing. Václavík _ aby bylo možno sestavit plán' ktery je souěástí rozpočtu obce' je nutno znát částku,
kterou si mohu dovolit, uvolnit pro proÍinancování atobez ohledu' jde-li o investici nebo
nákladnou opra\.u
Mgr. Weidingerová - návrh na přesun finančních prostředků z neinvestič. na investiční akce
Ing. Nawátil- připravujeme akce tak, abychom na nich mohli pracovat odzačátku roku, pokud se
najdou petize, mohou se udělat dílěí přesuny v rozpočtu' doufejme že příští rok budeme úspěšnější
v realizaci akcí plánovaných na daný rok
Ing. Hofirek - byly akce nad čarou a pod čarou - pokud byly splněny podmínky akce se realizovala,
pokud zby|y peníze siíhlo se na akce pod čarou' návrh je sestaven dobře, postupně to můžeme
v případě financí přehodnotit
Ing. Kozáková - bod 9 - střecha na TS - celá, nájem _ rehabilitace' obchod RADKA v patře archiv

- bod 16 - zpomalovací ostruvek - PD
Ing. Václavík - cyklostezka- při vjezdu do Lutína by bylo dobré vybudovat kapku jako
zpomalovací prvek
A. Bábek _ všichni obyvatelé z Třebčínské ul. si stěžují' že tam řidiči nedodržují rychlost
Ing. Kozáková - kolik bude stát ta kapka?
Ing. Hofírek - kdo to bude platit?
A. Bábek - dotační titul - můŽeme získat až70oÁ, musíme dokončit PD na cyklostezku a zahmout
tam i tu kapku, ažpotomto budeme moci nacenit
Ing. Hofirek - Senice - kapka rozježďěna, auta budou přejiždět obrubníky
Ing. Nawátil - kapka je tam oprávněna * řeší lépe plynulost provozu nežretardér
J. Galda-vNemilanechje zpoma|. retardéru 10

Ing. Pavlíček - cyklostezka- Sekera , prodej pozemku?
A. Bábek _ do příštího roku to nemůžeme zahmout' jednáno s p. Sekerou, pořád má představy,
které my mu zamitámte a vyvracíme (edna přístupová cesta z domků), poŽaduje zakreslit do katastr.
mapy šachty
Ing' Pavlíček - mám pocit že řešíme letiště Yáclava Havla , obdivuji ostatní obce, že to tak zvládly
Ing. Václavík _ naším zásadnim problémem byla a je nemožnost odkupu pozemků od některých
majitelů, na tom se vlastně všechno prakticky zastvuje
A. Bábek-p. Sekerovi jsem uzem. plánukazoval
Ing. Hofírek - přesvědčit p. Sekeru, zakreslení šachet bych se nebránil
J. Galda _ priorita č.2, bod 9 - oprava komunikace u Antonewů v Lutíně' problém od kapličky se
přesunul někam jinam, p. Zaěal si tam dobuduje parkoviště a všechny auta budou jezďittam
A' Bábek - priorita č.2 neznamená, že se nebude dělat
Ing. Nawátil _ dávali jsme to tatrtz důvodu zkultumění vjezdu Antonewům,
pokud se přesvědčí 8 členů Zo - akce se do rozpočtu můŽe zahrnout' nikdo ji nenavrhl
J. Galda - nikde neslyšel, zda se uskutečnilo jednání se staveb. úřadem x p. ZačaI

- osvětlení ul. za hospodou, proč se tato akce neuskuteční
A. Bábek - je to návrh, nemusíme to dnes odsouhlasit
Ing. HoÍirek _ nic se nevyřeší tim, že to odsuneme na další zasedání, v Třebčíně čekali 5 let' než se
tam udělala komunikac e, nelze doplňovat invest. plrín o další a další akce
Ing. Hofirek - rezeruy na účtech na opravy havar. stavu - vodovod - přemostění
A. Bábek - fi'my musí bý nasmlouvané na určitý čas _ odstřihneme vodu obci
Ing. Hofirek - garantovat tuto opÍavu nar.2014 - vodovod
Ing. Pavlíček - pokud je situace vážná,je potřeba to řešit _ může se nám to vrátit jako bumerang
pokud tuto akci odsuneme
Ing. Hofirek - potrubí by nejraději vyměnili celé, aby to měli v novotě
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Z. Tomková - ťa ARKO by to ráda vyřešila co nejrychleji
A.Dozrá| - nevíme kolik by stála tlakovánáďrž pro Lutín a Třebčín?
Ing. Kozáková _ představa, Že se ty bazény čistí, je hrůza
Ing. Václavík_ otázka, zdaprovést rekonstrukci přemostění vodovodních řadů přes Blatu nebo to
odloŽit napŤ. za 5 let je problematická. Předpokládám' žeprovozovatel je natolik odbomě
způsobilý, že vi, žeje tu problém.
Ing. Navrátil_ navrhuje to neodkládat
Ing. Hofirek - varianta č. 1 - rczerva je v komunikaci ul. K Sídlišti - dotace
Ing. Václavík _ mohlo by se přesunout do priorit č. 2 nahoru (ul. K Sídlišti)
Ing. Kozáková _ ul. K Sídlišti je tragická
Ing. Hofirek - jsem pro, aby se to dělalo, ale voda je důleŽitější než panelovka
Ing. Václavík - priorita č. 1, bod2 _ hraje se o dotaci - chodník ve staré části
Ing. Hofirek - priorita č.1, bod 20 - zaÍadit výměnu vodovodního řadu protlakem pod řekou Blata
zacenu 660 tis. Kč
Ing. Navrátil - pokud chceme tlačit na tajemníka, aby se akce připravovala neodsouvat
A. Bábek - splátky ťrrmě rozdělit - pokud by na to firma přistoupila priorita č. 1' bod 3 -
Rekonstrukce ul. K Sídlišti
J. Galda _ priorita č.2,boď 3 - vykoupení pozemků od p. Smičky - cena není dohodnuta
Ing.Václavík - pozemek parc. č. 150/6 majitelp. Smička, pokud se lykoupí , lze udělat 3 parcely na
rod. zástavbu, chceme nejdříve dojednat s p. Smičkou, zda nám ty pozemky prodá
Ing. Hofírek - cenu určí zastupitelé
A. Babek _ p. Smička řekne ano prodám - zatakovou a takovou cenu
Ing. Hofírek - o ceně se nedá licitovat, ta je dohodou, výstavba domů je v daleké budoucnosti
A. Bábek - dát vodu na20. místo 6ó0 tis. bez DPH
Ing' Hofirek _ zkusme to uzavŤít
Ing. Navrátll - uzavÍít - vodu přeřadit na bod 20 a ěástku na ul. K Sídlišti rozdělit
Mgr. Vychodilová - ďotaz - budova obec. knihovny _ zvenčí je narušen plášť - vlhkost
Ing' Václavík _ s budovou se nic neplánuje
A. Bábek - není tam havarijní stav
Ing' Navrátil - dát do priority č.3 - oprava budovy knihovny jako č. 1 1

Ing. Kozáková _ DPS _ |ze zadat PD již v lednu' pokud by došlo k havárii, aby se to dalo řešit
Ing' Václavík - je tam stávající stav, PD můŽe být úplně jiná

Hlasování k bodu - schvaluje Plán invest. výstavby, významných oprav a rekonstrukcí apořízeni
majetku pro rok 2013 s navrženými změnami a doplňky

15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - náwh usnesení

15 hlasů pro
0 hlas zdrže|se
0 hlas proti

Závér _ Zo Lutín schvaluje Plán investiční výstavby, významných oprav a rekonstrukcí a
pořízení majetku pro rok 2013 s navrženými změnami a doplňky.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 8.1
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11. Různé

Výstavba rozhledny

Starosta obce informovalpřítomné o postupu prací na výstavbě rozhledny na Velkém Kosíři

Bezrozpravy

Hlasování k bodu _ Zo bere na vědomí informaci o postupu prací na výstavbě rozhledny na
Velkém Kosíři

15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh usnesení

15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo bere na vědomí informaci o postupu prací na výstavbě rozhledny.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 9.1

Komunikace a chodník v lokalitě ZanádraŽímv Třebčíně

Starosta obce informoval přítomné o stavu příprav prací na komunikaci a chodníků v lokalitě za
nádražím v Třebčíně. Na zimu se udělají nezbytné úpravy' aby komunikace byla v přijatelném
stavu a v nejbližším termínu, počátkem roku (03/2012) se fitma pustí do prací a v průběhu 25
prac. dnů akci dokončí.
Příloha k zápisu č. 10 * jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Pavlíček- zďa obyvatelé této lokality byli seznámeni s tímto stanoviskem fir-y
Z. Tomková_ ano byli seznámeni

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí informaci o realizaci akce - komunikace a chodník
v lokalitě zanádražim v Třebčíně

15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

I4



Hlasování k bodu - návrh usnesení

15 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Záryér _ Zo bere na vědomí informaci o realizaci akce _ komunikace a chodník v lokalitě
za nádražím v Třebčíně.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 9.2

Ilodnocení Plánu investiční výstavby, ýznamných oprav a rekonstrukcí a pořízení
majetku v r. 2012 - vyhodnocení k 5, 11. 2012

Tajemník oÚ Ing. L. Václavík okomentovalplaninvestiční výstavby ,význarnných oprav a
rekonstrukcí apoŤízení majetku v r.2012 _ r,yhodnocení k 5. II.2012
Příloha k zápisu č. 11 - jen u originálu

Bezrozpravy

Hlasování k bodu _ návrh usnesení

15 hlasů pro
0 hlas zdržeIse
0 hlas proti

Závér _ Zo bere na vědomí hodnocení Plánu investiční výstavby, významných
oprav a rekonstrukcí a pořízení majetku v r.20|2 - vyhodnocení k 5. 11. 2012.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 9.3

12. Diskuze

Ing. Hofírek - konec nájmu obchodu v Třebčíně' je v tom nějaký posun
A. Bábek _ jednáno s p. Kubáčem, shání, kdo by tam šel do podnájmu
Ing. Hofírek - zrušit nájem s p. Kubáčem a vyhlásit noý zámér na nájem, staým lidem to tam
chybí
Ing. Hofírek _ jaká je reakce lidi,když nemůŽou stát u kapličky v Lutíně?
Fr. Špunda _ auta stojí zahumny' na rozdělaných parkovištích, jezdí uličkou do dvora
Mgr. Weidingerová _ požádala na další zastupitelstvo - více informací a podrobností k jednotlivým
bodům (odpady, rozhledna)
J. Galda _ Ze soc. fondu byla vyškrtnuta sleva na dopral.u - jak je rpožné, že tato informace se
dostala k pracovnici až v říjnu a lidé, kteří to využívali od dubna, to mají doplatit'
dokumenty předávat proti podpisu.
Ing. Václavík - někdo ho vydal, rozdělil a jáho dostal jako jeden ze subjektů
A. Babek - vyřešíme to na oÚ, co ti k tomu zastupitelé mají říct' tuto otázku nebudeme řešit tady
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Ing. Kozáková- jízdné do olomouce, kdy se bude jednat' a jak se postupuje' tarify x ujeté
kilometry
Ing. Hofirek - připomínkovat jízdti Ťády- časová prodleva _ pri.zdniny
J. Galda _ Dlouhá Loučka - kompostáma - dotace (stála cca 500 tis. Kč), zvážit zdaby se něco
podobného neudělalo tady
Z. Tomková - prostory - lryužít areáI ZD
P. Protivánek, host _ tomuto dávám zelenou, obce do budoucna budou muset vykazovat co
s odpadem dělají' pověřit p. Galdu a pí Tomkovou _ ziskat informace o možnosti dotace
Mgr. Weidingerová - dát do 3. priority - kompostárna
Ing. Pavlíček _ příští zastupitelstvo je plánováno na středu, mohlo by byt v utetý či čtvrtek?
A. Babek - budeme na to myslet
Mgr. Vychodilová - v knihovně se dělá docela dost, ýstavy prací od dětí i dospělých,
děkuje pracovnici pí Pospíšilové zakvalitnípráct, oprava knihovny.

Starosta obce ukončil zasedáni Zo obce Lutín ve 21.50 hodin.

V Lutíně 16. 1 1 .2012

oBBC I-UTÍN 6
ŠroLNtÍ Jti.i' 731 19 LUTÍN
tČ oo:yvt sí/, DlC CZ(\O?9918I
TEL,/l'^X +420 585 g44 323

Přílohy: 1lx dle textu

I6


