
OBEC Lutín
Školní 2O3,783 49 Lutín

ZAPIS
z 18. zasediní Zastupitelstva obce Lutín,

konaného dne l2.r2.20l3 v Lutíně

Zpravodaj: Jan Galda

ověřovatelé záryisu Ing. Věra Kozéková, Antonín DozráI

Zapisovatel: Edita Surzynová

Přítomno: 13 ělenů Zo dle přiloŽené presenční listiny, Ing. L. Václavík,
10 hostů dle přiložené listiny

omluveni: Ing. V. Hofirek, Ing. R. Pavlíček

Program iednání:

1. ZahÍt1ení
2. Kontrola usnesení ze I7 . zasedání Zastupitelstva obce Lutín
3. Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č. 8,9,10,

1r,72
4. PIán investiční qistavby, významných oprav a rekonstrukcí a

potízení majetku V roce 2014
5. Převod pozemků v majetku obce
6. Schválení pravidel rozpočtového provizoria
7. Kalkulace odpadového hospodářství
8. Schválení ozv č.Il2013 o místním poplatku zaprovoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

9. Žáďosto poskynutí finančních prostředků TJ Sigma
I0.Uhrazení dluŽné částky zaby Evy Tomáškové 1ejíž opatrovníkem

je obec
II. Zádost RC Klásek o prodlouženítercnínu splátky bezúročné půjčky
12. Sociální fond
13. Různé



1. Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájil starosta obce Antonín Bábek, v l8.05 hodin.

P. starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace o konání byla
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lutín a na internetoých stránkách www. lutin.
cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dá|e konstatova|, že je přítomno 12
č1enů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednríní - p. starosta sezniímil přítomné S programem jednání Zo, doplnil 9. bod
programu žádost o poskýnutí finančních prostředků TJ Sigma Lutín, 10. bod uluazeni dluŽné
částky zabyt Evy Tomáškové jejímž opatrovníkem je obec, 11. bod Žádost RC Klásek o
prodlouŽení termínu splátky bezllr očné půj čky.

Hlasování o programu jednání s doplněnými body

12 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr - program a doplňky byly schváleny všemi hlasy.

L.l Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

P. starosta obce navrhl na zpravodaje Jana Galdu a ověřovatelé zápisu Ing. Věru Kozákovou a
Antonína Dozrála.

Hlasování k bodu - návrh zpravodqe Jana Galdu

11 hlasů pro
1 hlas zdtžel se - Jan Galda'
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh ověřovatelé zápisu: Ing' Věra Kozáková a Antonín DozráI

12 hlasů pro
0 hlas se zdržel
0 hlas proti

2. Kontrola usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Lutín

Místostarostka Zdena Tomková provedla kontrolu usnesení ze 17. zaseďání zastupitelstva
obce Lutín

Rozprava k bodu: bezrozpravy
Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí kontrolu usnesení ze I] . zasedání Zastupitelstva obce
Lutín
12 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti
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Závěr _ Zo bere na vědomí kontrolu usnesení ze I7 . zaseďéní Zastupitelstva obce Lutín
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.1 .1

V l8"l7 hod přišel Hynek Bokůvka

3. Rozpočtová opatření odvětvového třídění (s) rozpočtu 8. 9 10' 11. 12

Ing. L. Václavík \,ysvětlil jednotlivá rozpočtová opatření odvětvového třídění
Přílohakzápisuč. 1-5
Rozprava k bodu rozpočtová opatření odvětvového třídění $ rozpočtu 8

Ing. Kozaková: $ 6I7t _ nátěr fasády obecního uřadu: na moji žáďost mi paní místostarostka
poskytla knahlédnutí zapis zrady, na které jste schvalovali rozpočtové opatření. V zápise
však není k tomuto nic bliŽšího uvedeno. Do příště rozvádět jednotlivé návrhy - akce
samostatně.

Rozprava k bodu rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu 9 - nebyla

Rozprava k bodu rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpoětu 10

Ing. Kozáková: $ 3326 _ PD na obnovu kaple u Magacíny : kdo je majitelem kapličky.
Z. Tomková: majitelem je p. Mikmek (majitel pozemku na kterém kaplička stojí). V současné
doběje vjednání pronájem případně převod kapličky na obecní úřad.

Rozprava k bodu rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu 1 1 - nebyla

Rozprava k bodu rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu 12

Ing, Koziáková: $ 3745 - zatýo penízebylo kolik vysázeno stromů?
Ing. L. Václavík: 5 velkýcn'stromů v Lutíně a 6 moruší v Třebčíně.

Hlasování k bodu _ Zobere na vědomí Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu
8, 9,10, II,I2l20I3

l3 hlasů pro
0 hlas se zdržel
0 hlas proti

Závěr: Zo bere na vědomí Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu 8, 9, 10, 1 1,
I2

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bodč.2.I

4. Plán investiční výstavbv. vÝznamnÝch oprav a rekonstruksí a pořízení maietku
v roce2014

Ing. Václavík vysvětlil pliín investiční výstavby, ýznamných oprav a rekonstrukci apoÍízení
majetku v roce2014
Příloha č. 6 k zápísu_ jen u originálu



Rozprava k bodu: Plán investiční výstavby, ýznamných oprav a rekonstrukcí a pořízení
majetku v roce 2014

Ing. Koziíková: práce na DPS, je ve smlouvě uvedena přesná částka ? PD k revitalizaci parků
není v prioritě 1.

A.Bábek: probereme jednotlivé akce - v prioritě 1 ty jsou nejdůležitější, neměly by se
odkládat. V prioritě 2 jsou akce které na základě vývoje rozpočtu bychom mohli během roku
provádět. Staěí pak přehodnotit pořadí. V prioritě 3 jsou zabrnuty návrhy do budoucna.
Ing. Kozáková: v prioritě 2,boď 37 - ubytovna' posunout návrh v pořadí výše.
A.Bábek: budeme dávat do popředí co bude nejpotřebnější.
Ing. Navrátil: je jedno na kterém místě se v prioritě 2 návrh nacházi, budeme podle potřeby
realizovat jako pnmí. A samoďejmě také co bude nejlépe připravené.
Z'Ton'lková: chtěla bych ještě podat jeden návrh o zaŤazení do investičních akcí a to je
oprava pomníku k II. světové váIce v parku při ul' J. Sigmunda. Mám tu návrh obnovy včetně
cenové kalkulace od kamenosochaře p. Lexy, který si pomník prohlédl. Pomník je
v neutěšeném stavu. Samozřejmě Že bych se pokusila využít dotačního titulu programu
LEADER, který mábýt vyhlášen v lednu 2013.
Ing. Navrátil: zaÍaďme do priority I,navržených 50.tis výrazné rozpočtem nezahýbe'
Ing. Václavík: navrhuji zařaďit i revitalizaci parku, dotační tituly na to jsou, ale není připraven
projekt.
A. Bábek: klidně to dáme do priority č. 1

Hlasoviání k bodu: revitalizace obou parků do priority č. 1

13 hlasů pro
0 hlas se zdtžel
0 hlas proti

Závěr: rcvitallzace obou Parků bude zaÍazena do priority č. 1

A.DoztáI:ještě jsme se také bavili o tom, Že bychom provedli parkovací záliv naul. Břizové.
A. Bábek: napovídá mi tu paní místostarostka, Že jsme na radě dohodli' Že tuto věc bychom
řešili v rámci rekonstrukce ulice K Sídlišti.
E. }arošová: ubýovna' výměna oken _ proč tuto akci necháváme v prioritě č. 2' kdy je tu
poznámka: havarijní stav, řešit. :

Ing. Václavík: střecha, okna, nebo celá rekonstrukce _ musíme si říci, zda má cenu, aby si
obec tuto budovu ponechala v majetku nebo ne.
Ing. Kozáková: pro obyvatele obce bychom to měli udržet a rekonstrukci provést (pro
sociálně slabší občany). Neustále jsou dotační tituly _ zelená k úsporiím _ proč do tohoto
programu nejdeme.
A. Bábek: dotační titulvyhlášený v rámci zelenáúsporám byl určen pro RD.
Ing. Nawátil: teď uŽ se ale bavíme o tom, co z priority č. 1 vyřadíme, abychom přetáhli
zpríority č. 2 výměnu oken na ubyovně. Nemáme stále dořešeno co s budovou chceme dál.
Ponechal bych tuto věc v priorirě ě.2
Ing.Kozáková:vprioritě 1bod 18-opravauměléhopovrchuškolníhohřiště za460tis. jetak
nutná? vžds]ť na hřiště nikdo nechodí, vYužívá jijenom škola.
A. Bríbek: hřiště je ryúivéno, chodí dost lidí, navíc každé pondělí a středu zde trénuji žáěci.
Hřiště má povrch ve špatném stal.u, hlína prostupuje na umělý povrch.
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Ing. Václavík: střecha ubytovny se dá udělat. okna budou stát cca 1 mil. Kč, bude to drahá
záleŽitost.
Ing. Adler: k ubýovně - nejdříve vyřešit postoj obce, pak tvořit PD' potom provádět postupně
opravy. V současné době jsou pokoje malé,je předpoklad, že by se dispozice měnily. Proto
provádět výměnu oken by nebylo dobře. Proveďme opravu střechy' aby do objektu
nezatékalo.
F. Crha (host): v plánu investičních akcí jste nemluvily o požámí ochraně ?
A. Bábek: celkový rozpočet budeme schvalovat v březnu, hasiči budou určitě zahrnuti. Nyní
probíráme jen plán investičních akcí.
J. odstrčil (host): plánuje Se oprava komunikace na Pohoršově ?
F. Spunda: měly by se upravit vpustě. Neodsouvat projektovou dokumentaci, počítat
s rekonstrukcí cesty.
A. Bábek: akce 1 priority bych jižuzavřel, přesahují 17 mil. Kč. Během roku můžeme uspořit
nějaké částky zvysoutéžených akcí a tak budou peníze na akce zatazené v prioritě č. 2
Ing. Kozáková: na rekonstrukce místních komunikacíne|ze v7užít nějaké dotace ?
A.Bábek: ne' na místní komunikace dotační titul není.
Ing.Václavik: zateplení školní druŽiny a mateřské školky nevíme kolik % dotace dostaneme,
musíme počítat s jakoukoliv alternativou.
A. Bábek: navrhuji, abychom odsouhlasily akci v návrhu, v průběhu roku budeme jednotlivé
akce podle priorit a potřeb přesouvat.

Hlasování k bodu: plán investiční výstavby, významných oprav a rekonstrukcí a poÍízení
majetku v roce 2014

12 hlasů pro
0 hlas proti
1 hlas se zďtžel _ Mgr. Weidingerová

Závěr: Zo souhlasí s plánem investiční ýstavby' významných oprav a rekonstrukcí a
poŤízení majetku v roce 2014

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 3.1

5. Převod pozemků v maietku obce na BD Růžová 182-185

A.Bábek: obec odkoupila pozemek par. č. 568 od MEZ Mohlenice za odhad znaleckého
posudku. Navrhuji, abychom BD Růžová 182 -185 odprodali zaceutohoto posudku.
Příloha k zápisu č. 7 _ jen u originálu.

J. Galda: náklady s převodem bude hradit kdo ?
A. Bábek: navrhuji, ženáklady uhradí obec
J. Galda: náklady by mělo hradit býové družstvo
Ing. Kozák ov á: v ždy platil nabýv qici
A. Babek: budeme tedy hlasovat

Hlasování: náklady s převodem bude hradit obec
4 hlasy pro _ A. Bábek, Ing. Adler' Ing. Navrátil, A.Dozrál
9 hlasů proti - J. Galda, H. Bokůvka, E. Jarošová,F. Špunda, Mgr. Weidingerová,
Mgr. Vychodilová, Z. Tomková, Ing. Kozáková, Ing. Chrást
0 hlas se zdržel



Závěr: Naklady s převodem bude hradit kupující - BD Růžová 182-185
K tomuto bodu b;'lo přijato usnesení bod č. 4.l

Hlasování: prodej Za cenuznaleckého posudku

13 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlas se zdržel

Závěr: prodej Za cenll znaleckého posudku
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 4.1

Hlasování k bodu: Zo povětuje starostu podpisem kupní smlouvy

13 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlas sezdržel

Závěr: Zo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bodč,.4.2

6. Schválení pravidel rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu 2014

Místostarostka obce navrhla pravidla rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu 2014,
kterymi se budou hradit činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplyvqíci
zuzavÍených smluv, investiční i neinvestiční výdaje v případech pokračováni zapoěaté akce
včetně dotačních zdtojů, příspěvky na provoz zŤízených organizací a nejnutnější výdaje na
zabezpeč,ení chodu úřadu a samostatného fungovániuzemního samosprávního celku.
Příloha k zápisu č. 8 - jen u originálu.

Rozprava k bodu: schválení pravidel rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu2074

Ing. Kozáková: nejde rozpočet schválit dřív jak koncem dubna ?
A. Bábek: můžeme začátkembřezna

;

Hlasování k bodu: schválení pravidel rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu2014

i2 hlasů pro
1 hlas proti - Mgr. Weidingerová
0 hlas se zďržel

Závěr: Zo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 5.1

7. Kalkulace odpadového hospodářství

Místostarostka přednesla kalkulaci odpadového hospodářství, srovniíní ýši nárůstu nákladů
mezi rokem 201I a 2012. V roce 2012 se naklady nnýšily cca o 67 tis. Kč. Proto navrhuje
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zvážit zvýšení sazby poplatku za ptovoz systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Příloha k zápisu č. 9 - jen u originálu.

Rozprava k bodu: kalkulace odpadového hospodářství

H. Bokůvka: pokud se niím naklady navyšují, kolik je to v tunách na kontejnerech na sídlišti
a kolik tun v popelnicích. Určitě v popelnicích objem odpadu klesl, byly rozdány do několika
domů kompostéry. Navíc se planuje s ýstavbou kompostárny, tak ať je to spravedlivé pro
všechny.
Ing. Václavík: vrátit se k dřívější dvojité kalkulaci by nebylo dobré, dělalo to akorát
problémy. Výpočet je dělaný podle skutečných nákladů zasvoz komunálního odpadu,navic
se do kalkulace promítlai změna počtu obywatel.
A. Bábek: každý z nás určitě produkuje stejné množství
Ing. Adler: je to otázka třídění
Ing. Navrátil: spravedlnost nenajdeme, na druhé straně by obec neměla dotovat, zmébo
pohledu musí komunální odpad hradit podle skutečných nákladů.
J. Galda: dostávtáme za ttíděný odpad od EKo-KoMu peníze, tak ztoho přispívejme
občanům na pořízení nové popelnice.
Ing. Václavík: kalkulace má svá pravidla, buďto zvýšení schválíte, nebo ne.
A. Bábek: v tuto chvíli kalkulaci bereme na vědomí.

Hlasování k bodu: bereme na vědomí kalkulaci odpadového hospodářství

12 hlasů pro
0 hlasů proti
1 hlas sezdržel-F. Špunda

Závér: Zobere na vědomí kalkulaci odpadového hospodrířství

K tomuto bodu bylo přijato Ťsnesení bod č. 6.1

A.Bábek: výše poplatku by měla byt dělitelná 12. Buď ponecháme stávqicí výši poplatku tj.
420,-Kě nebo ji zvedneme na částku 444,-Kč,.

Hlasování k bodu: ponechat poplatky ve stejné výši

3 hlasy pro: J. Galda, Mgr. Weidingerová, Ing. Koziíková
9 hlasů proti _ Ing. Adler, A. Bábek' H. Bokůvka, A.Dozrál, E. Jarošová, Ing. Navrátil,
F. Špunda, Z. Tomková, Mgr.Vychodilová
1 hlas se zdržel - Ing. Chrást

Hlasoviíní k bodu: zvýšení poplatku tj. na částku 444,-Kč osoba /na rok
8 hlasů pro - Ing. Adler, A. Bábek, H. Bokůvka, A.Dozrál, E. Jarošová, Ing. Navrátil,
F. Špunda, Z.Tomková
3 hlásy proti - Ing. Kozáková, Mgr. Vychodilov á,Mgr. Weidingerová
2hlasy se zdržely Ing. Chrást, J. Galda

Jarošová: zvažovalo se, zdaby se dal platit poplatek za komunáI na dvalaát?
Bríbek: ne
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Závěr: Zo odhlasovalo zvýšení poplatku za sběr, přepravu komunálního odpadu ve výši 444,-
Kě zapoplatníka a kalendářní rok

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bodč.6.2

8. Schválení oZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz svstému shromažďování"
sběru. přepraw. třídění. wužívání a odstraňování komunálních odpadů

A. Bábek přečetl obecně závaznou r,yhlášku č,,.Il20I3

Rozprava k bodu: ozv č,.Il20I3
Koziáková: wátím se ještě jednou k placení poplatku, dá se zaŤídit, aby se úbrada daIa
platit na dvakrát. Pro vícečetné rodiny je to už velká částka na jednoráZovou platbu. Ti co
bydlí někde v okolních vesnicích atrvalý pobyt mají v Lutíně, kde je to napsáno ve vyhlášce?
A. Bábek: to je dáno zákonem, není to napsané ve vy'hlášce.
Ing. Kozéková: dejte to do obecních informací, ti co nemají trvalý pobyt v Lutíně, doloží že
poplatek platí jinde.
Příloha k zápisu č. 10 _ jen u originálu.

Hlasování k bodu: Schválení ozv č.Il20I3 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, qružívánt a odstraňování komunálních odpadů

10 hlasů pro
0 hlas proti
3 hlasy se zdržely - Ing. Kozáková, Mgr. Weidingerová, Ing. Chrást

Závěr: Zo schvaluj e oZY č). 1l20I3 o místním poplatku za provoz systému shromažďování'
sběru, přepravy, třídění' wužívaní a odstraňování komunálních odpadů

K tomuto bodu bylo přijato tisnesení bod č. 7.1

9. Žádost o poskvtnutí finančních prostředků TJ Sigma

A.Bábek : žádost TJ Sigma - poskytnutí finančního příspěvku na činnost TJ v prvním čtvrtletí
roku20l4 ve výši 100.000,- Kč ;

Hlasování k bodu. Žádosto poskýnutí finančních prostředků TJ Sigma

13 hlasů pro
0 hlas proti
0 hlas sezdržel

Závěr: Zo schválilo žádost o poskýnutí finančních prostředků TJ Sigma.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 8.1

10. Uhrazení dlužné částkv za bvt Ew Tomáškové ieiiž opatrovníkem ie obec

A. Bábek vysvětlil situaci kolem neplacení bytu E. Tomáškové. V únoru r.2011 zemřel otec
E. Tomáškové. ProtoŽe je nesvéprávná (mentálně retardovaná)' stala se obec Lutín jejím
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opatrovníkem a zařídila její převoz do Centra Dominika v Kokorách. Dědictví po zemřelém
otci bylo vyřešeno teprve koncem Ít1na. Yzh|edem k délce pozůstalostního Ťízení vznikl na
býě dluh k30.9.2013 ve výši 78 549,- Kč. Proto je potřeba schválit ultazení dlužné částku
ztozpoětu obce. Tato částka bude do rozpočtu obce vrácena bezprostředně po prodeji býu,
který bude proveden okamŽitě po získrání znaleckého posudku, který byl jIž zadán.

Hlasování k bodu: vhrazení dlužné částky ve výši 78 549,- Kč jako nájemné za bý Evy
Tomáškové BD U Kovárny olomouc' jejimž opatrovníkem je obec

13 hlasů pro
0 hlas proti
0 hlas sezdržel

Závěr: Zo schvaluje uhrazení dlužné ěástky BD U Kovárny olomouc ve výši 78 549,- Kč
jako nájemné zabyt Evy Tomáškové jejímž opatrovníkem je obec.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 9.1

11. Žádost RC Klásek o prodloužení termínu splacení bezúročné půičkv ve vÝši
277.249"-Kč

Místostarostka přednesla žádost Mgr. Radky Chmelařové, předsedkyně RC Klásek, která
obec požádala o prodloužení termínu na wáceni bezúročně půjčky, která měla byt splacena
do konce letošního roku - 31.12.2013. ProtoŽe se stále vyřizuje administrace na SZIF, žádá o
prodloužení termínu vrácení půjčky ďo 3I'3.2014.

Hlasování k bodu: žádost RC Klásek o prodloužení termínu splacení bezuročné půjčky ve
wši277.249,- Kč

13 hlasů pro
0 hlas proti :

0 hlas se zdtžel

Závěr: Zo schvaluje prodloužení termínu splacení bezuročné půjčky RC Klásek ve výši
271.249,-Kč

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 10.1

12. Sociátní fond

Z. Tomková: platnost sociálního fondu končí 3I.I2.20l3. ProdlouŽíme a ponecháme ve
stávajícím znění do 30.6.2015 nebo upravit?
Příloha k zápisu č. 11 - jen u originálu

Rozprava k bodu: sociální fond

Ing. Navrátil: jsem pro' aby se prodloužilanavržená platnost do 30'6.2015.
Ing. Václavík: přednesl návrh odborové otgarizace doplnit' rozšířit sociální fond o body
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1) náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti.
2) rozšíření části III. bodu 2 týkajicí se příspěvku na rekreaci, kulturu' vzdělávání a sportovní
akce o příspěvek na brýle anavyužívání rehabilitačních a regeneračtich zaŤízení.
3) doplnění slevy za poskytnutí dopravních prostředků obce pro osobní potřebu zaměstnance
_ sleva 50 oÁ,viz zápts, přiložen k originálu
J. Galda: upravil bych první nawžený bod na 1 x ročně. Jsou podniky' kÍeré mají daleko větší
benefity.
A. Bábek: hospodaříme s veřejnými prostředky. Firmy mají zisky, tudíž si mohou dovolit
lepší a větší beneťrty.
J.Galda: je lepší, když zaměstnanec marodí 3 dny, než 14 ďní
E.Jarošová: ponechala bych stávající znění v sociálním fondu
Ing.Kozáková: příspěvek na stravoviíní - je to diskriminující
A.Bábek: zaměstnanci mjí možnost stravování ve školní jídelně, diskriminace to není
Ing. Navrátil: podporuji stávajíci systém příspěvku. Podporujme jídelnu ZŠ. Vrat'me se
k požadavkům odborů' měli bychom jednotlivé body probrat.
J. Galda: stravenka neomezuje, je možné, í nadále chodit do školní jídelny. Někdo má dietu,
někomu nevyhovuje stravování školní jídelny. Kažďý zaměstnanec by si mohl zvolit, zda
bude chodit do školní jídelny dál.
A.Bábek: hlasujeme pro dva návrhy' buď zůstat u stávající platby stravování nebo stravenky.
Ing.Václavík: v současné době všichni zaměstnanci na obědy nechodí' v momentě, kdy budou
stravenky' tak to využijí všichni.
A.Babek: v současné době je příspěvek 10,-Kč ze sociálního fondu, 25,- Kč hradí
zaměstnavatel.
F.Špunda: obec a její zaměstnanci by měli vyuŽívat svoje zatízeti,tj. školní jídelna, řešení se
stravenkami j e složitěj ší
A.Bábek: hlasujme pro stávající systém (školní jídelna)

10 hlasů pro
3 hlasyproti- Z. Tomková,Ing.Kozáková, J. Galda
0 hlas se zdrŽel

Sociální fond do konce června 2013 ve stejném znění nebo s úpravami.
Závér: zastávápříspěvek sociálního fondu 10,- Kč azistává stravování ve školní jídelně.
Ing. Navrátíl: nejprve proberme návrh odborů k sociálnímu fondu.
Návrh odborů:
l ) náhrada platu
J. Galda: upravil bych tento návrh na náhradu 1 x do roka
Ing. Václavík: technický systém _ muselo by se hlídat v programu
A. Bríbek: kdo je pro, aby byl zahrnut tento bod do SF

Hlasoviíní:
t hlas pro - J. Galda

11 hlasů proti
1 hlas se zďržel-Z.Tonková

2) rozšíŤení bodu III, část 2 Sociálního fondu

Hlasování:
9 hlasů pro
4 hlasy proti - Ing. Adler, Ing. Kozáková, Ing. Chrást, Mgr. Vychodilová
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0 hlas se zdrŽel
3) Sleva 50oÁnadopravu

Hlasování:

2hlasy pro - J. Galda, Ing. Chrást
9 hlasů proti
1 hlas se zdržel_Z.Tomková

Hlasování : prodloužení platnosti do 3 0.6.20 1 5

13 hlasů pro
0 hlas proti
0 se zdržel

Závěr: Zo schvaluje zásady tvorby a ěerpání Sociálního fondu do 30.6.2015 s úpravou -
rozšíření v části bodu 2 ýkající se příspěvku na rekreaci, kulturu' vzděIáváni a sportovní akce
o příspěvek na brýle anavyuživání rehabilitačních zaŤízení.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 11.1

13. Různé

a) informace o schůzce s majiteli pozemků určených pro výstavbu rodinných domů
Z. Tomková: z majtteli jsme se rozhodli na postupu odkoupení pozemků do majetku obce a
jak by probíhala nabídka pro budoucí zájemce na výstar,;bu RD.

Rozprava k bodu:
Ing. Mišák (host): majitelé pozemků a vedení obce se na společném jednaní dohodli na
stejném systému jako měl Hněvotín, obec bude pozemky prodávat a nabízet Sama' s tim, že
majitelé pozemků prodají pozemky nazákladě smlouvy obce.
Ing. Kozáková: je o tom zÍtpis, k nahlédnutí?
Z. Tomková; ano, je

Hlasování: pověření starostu, tajemníka, místostarostku pokračováním s majiteli do příštího
zastupitelstva

13 hlasů pro
0 hlas proti
0 hlas se zdrže|

Závěr: Zo vzalo na vědomí informace o schůzce s majiteli pozemků určených pro výstavbu
rodinných domů'
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 12.Ia)

b) informaci o situaci v prumyslovém areálu Sigma Lutín

A. Bábek vysvětlil informaci o situaci v prumyslovém areálu Sigma Lutín. obec je majitelem
pozemku mezi hřištěm opávia a Sigmundouým učilištěm. UvaŽujeme o možnosti dát do
pronájmu firmám Edwards a John Crane, kteří si vybudují na své náklady provizorní
parkoviště.
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Rozprava k bodu:

J. Galda: proč by to měla obec řešit, bude do tohoto problému dávat svůj majetek.
A. Bábek: nemáme parkoviště pro všechny občany, kteří mají auto.
Ing. Navrátil: obec se o to musí postarat, máme z těch firem daně, obec se k tomu musí
postavit.
E. Jarošová: já jsem pro starostův návrh.
Ing. Kozáková: bude tam nepořádek, ttáva tam neporoste, je to na zaěátku obce. Nemáme jiný
pozemek? 3 roky se to dávalo dohromady. Kolik tam bude míst?
A. Bábek: 50 možná.
Ing. Kozáková: pozemek zničíte.
Ing. Adler: S firmou John Crane bylo vždy slušnó jednání.
Ing. Mišák (host): jaké byly závěry s p. Šimonovským?
A. Bábek: on si myslí, že mttže všechno, rozkopal cesty, mezi pátkem a dnešním dnem nebyl
přítomen. Zkusíme jednat o nabídce s firmami John Crane a Edwards.
Ing. Mišák (host):musíte jednat se Sigmou.
P' Novák (host): obec tento problém musí brát na vědomí, nebo ty firmy utečou z obce a sníží
se přínos peněz do rozpočtu' obec se nesmí stavět záďy ke vzniklé situaci.

Závěr. Zo vzalo na vědomí informaci o situaci v prumyslovém areálu Sigma

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. I2.Ib)

Hlasování k bodu: pronájem dočasného parkoviště

9 hlasů pro
4 hlasy proti - J. Galda, Ing. Kozáková, H. Bokůvka, Ing. Chrást
0 hlas se zdrŽel

Závěr: Zo souhlasí s dočasným pronájmem pozemku na dočasné parkoviště.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení boď ě. I2.2

c) stanovy dobrovolného svazku Mikroregionu Kosířsko

A. Bábek vysvětlil stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosířsko
Upravoval se příspěvek na 50,- Kč' z původní částky 100,- Kč' kvůli úpravám rozhledny.

Hlasování k bodu:

13 hlasů pro
0 hlas proti
o hlas sezdržeI

Závěr: Zo berena vědomí stanovy dobrovolného svazku obcí mikroregionu Kosířsko

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. I2.Ic)
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14. Diskuse
E. Jarošová:jak je to se směrovacím číslem pro Třebčín?
A. Babek: zatim nebyla schůzka s Českou poštou, která má svůj harmonogram schůzek
s obcemi.
Ing. Koziiková: cyklos tezka?
A. Bábek. dali jsme pokyn projektantovi, p. Sekyra měl poŽadavek, abychom zabrali co
nejmenší prostor, potom podepíšeme s p. Sekyrou kupní smloul.tl.
Ing. Kozáková: co když bude chtít p. Sekyra skoněit u kolejí. Co na to říkal projektant?
A. Bábek: projektant toto řešení zanítl, způsobilo by velké problémy.
J. Galda: provozní řád dětského hřiště.
A.Dozrál. v areálu hřiště je umístěn 2x.
Z. Tomková: na vstupní brance není, dodám.
J. Galda: stojany, odpadkové koše?
A. Bábek: budou příští rok, je to v rozpočtu.
J. Galda: p. Keluc, je to správcovství vyřešeno?
Ing. Václavík: nemáme náhradu' jeho místo není zrušeno.
Ing. Kozáková: proč se to nepředá škole?
A. Bábek: a kdo tady bude večer?
Ing. Kozáková: ale není to s p. Kelucem dobré.
A, Bábek: p. Kelucovi se sníží uvazekaudržba hřiště tj. seěení trávy a úklid na Rybníčku se
dá technickým sluŽbám.
Ing. Kozáková: a co sekání školního hřiště, p.Dozrál to má do konce roku
Ing. Navrátil: projednat s technickými službami.
J. Galda: nová fontánka, udělat ješte jedno světlo, do parku.
A. Bábek: znamenáme to, oslovíme správce osvětlení
J. Galda: chtěl jsem nějaký záznam, bylo by to lepší pro zapisovatelku, všechno nestíhá.
A. Bábek: koupíme do příště diktafon.
A. Bábek: chtěl bych vás pokárat, že jste nikdo nepřišli na setkání důchodců 28. listopadu.
Ing. Kozáková, F. Špunda, E' Jarošová: bylo by dobré, tuto akci oznámit e-mailem
zastupitelům'
J. Galda: řeší se 5 let na Avii tachograf, uvolnění peněz.
A. Bábek: pozveme si vedoucího technických sluŽeb:
J. odstrčil (host): v naší ulici, jezdí tarrlna čtyřkolkách, nejde tamdát kovový retardér, aby
zpomalii, sníží se prach. Jsem ochotný obejít ulici, jestli s tím obyvatelé souhlasí.
A. Bábek: pořešíme to.
Ing. Mišák (host): retardér je dobrá věc' má to nevýhodu, dělá tottrozný kravál.
Ing. Mišák (host): kaplička u Magacíny je na dobré cestě. Kdy se buďe zadávat nový iz. plěn?
A. Bábek: zaěnemev r.2015.
Ing. Václavík:je schválený zastupitelstvem na Magistrátu,tarn to visí, musíme tamzavolat.
F. Crha (host): přišel jsem vám ukázat techniku, kterou jsme zakouplli za peníze zrozpočttl,
předvedl nový dýchací přístroj.
Ing, Kozáková: není tady někdo z kulturní komise? V Lutíně byIa zábava' přišlo málo lidí.
Bylo to vyvěšeno, vyhlášeno?
A. Babek: ano bylo.
Z Tomková: chci Yáspozvatna24. vánoční koncert' ktery se uskuteční v pondělí 23.12.2013
v I7,30 hod. v kapli sv. Floriána v Třebčíně.
15. Hlasování k bodu: Zo souhlasí z Usnesením č. 18

13 hlasů pro
0 hlas proti
0 hlas sezďržel
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Závěr: Zo souhlasí s Usnesenímč. 18.

Starosta obce ukončil 18. zasedéníZastupitelstva obce Lutín ve 22.00 hod.

V Lutíně 17.I2.20l3

Přílohy: 1lx dle textu

,1


