-1OBEC Lutín
Škok'i2O3,783 49Lutín

ZAPIS
z 3. zaseďéní Zastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 23.bÍeznazjll v Lutíně

Zpravodaj:

Ing. Radek

Adler

ověřovatelé zápísu: Ing. Rostislav Pavlíček,František Špunda

Zapisovatel

Vladana Tomášková

Přítomno:

12 členůZo dle přiloženépresenčnílistiny'

omluveni:

Ing. Lubomír Václavík, tajemník oÚ,
15 hostů dle přiloŽené presenčnílistiny

ZdenaTomková, ZderkaNovotná, Hynek Bokůvka

Program iednání:
I. Zahájení

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volba zpravodaje

a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z2. zasedání Zo
Závěreěný účetobce Lutín zarck 2010 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Zprávao činnosti oÚ
Návrh investičnívýstavby na rok 2011
Návrh rozpočtu na rok 2011
Závěrečný účetSvazku obcí Mikroregionu Kosířsko aZpráva o přezkoumání hospodaření
Prodej pozemků v majetku obce
10. Kupní smlouva o prodlouŽeníkanalizace ul. K Trati
1 1. Různé
12. Diskuze
13. Závěr

-21".

Zaháiení zasedání zastupitelstva
Jednání zahalil starosta obce Antonín Bábek, v 18, 02 hodin.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, Že informace o konání
bylazveŤejněna na úřední desce obecního úřadu Lutín a na internetových stránkách
www. ltftin. cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval,
Že je přítomno 12 členůzastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jeďnání- starosta seznámil přítomné S programem jeďnáníZo.
Ing. Hofírek podal návrh na změnu programu' bod programuě.7, návrh rozpočtu obce
zaŤ adit na konec jednáni Zo .

Hlasování o návrhu podaném Ing. Hofirkem

-

12 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závér _ předložený návrh programu byl schválen všemi hlasy.

2.

Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu
Návrh na zpravodaje pana Ing. Radka Adlera a ověřovatelů zápisu pana Ing. Rostislava
Pavlíčkaapana Františka Spundu byl schválen všemi hlasy.

3.

Kontrola usnesení z 2. zasedání Zo Lutín
Starosta obce provedl kontrolu usnesení z2. zasedání ZO Lutín,.

Bezrozpravy.
Závěr _ Zolutín bere na vědomí kontrolu usnesení z 2. zasedání
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 1.1.

Zo Lutín,
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2. ZávěrečnÝ účetSvazku obcí Mikroreeionu

hospodaření

Kosířsko a Zpráva o nřezkoumání

Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtemaZprávou o přezkoumání

hospodaření, s rozpočtem Mikroregionu Kosířsko.

Bezrozpravy
Hlasování k bodu programu' Zo bere na vědomí Závěrečný účet,Zprávu o přezkoumání
a rozpočet Mikroregionu Kosířsko.

12 hlasů pro

0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závér _ k tomuto bodu byl přijato usnesení č.2.1,,2.2.

3.

Prodei pozemků v maietku obce
Starosta obce seznamuje s vyhlášenými záměry o odprodeji pozemků v majetku obce.
Prodej pozemku p.č.416 v k.ú. Třebčíno výměře 29 m2 panu Miroslavu Greplovi

za cenl 100 Kč/m2 Ro projednala
Rozprava k bodu
Ing. Hofírek

a

doporuč1laZo odsouhlasení k prodeji.

-

- kupní smlouva namanžele Greplovy.

Hlasování k bodu programu -

12 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Záyér - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.3.1,3.2

-4Ro doporučuje^k projednání a odsouhlasení Zo k prodeji pozemek p.č. 506 v k.ú. Třebčín
o ýměře 43 m2 panu Dušanu Hrubému ZacenLL 100 Kč/m2.
Bezrozpravy
Hlasování k bodu programu

-

12 hlasů pro
0 hlas zďrže| se
0 hlas proti

Závér - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 3.3' 3.4.

Starosta obce seznamuje členy Zo se záměrem odprodat část pozemku p.č. I84l]
v k.ú. Lutín, o výměře cca9)m2 panu LadislavuZaěalovi a panu Pavlu Doleželovi,
Ro navrhla cenu 300 Kč,lm2

Bezrozpravy
Hlasování k bodu progťamu' prodej zmíněného pozemku Zacenl300Kč/m2

12 hlasů pro
0 hlas zdtželse
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 3.5' 3.6

4.

Kupní smlouva

o prodloužení kanalizace ul.

K Trati

Starosta obce seznamuje přítomné členy Zo o kupní smlouvě uzavŤené mezi obcí Lutín
a investory kan. řadu v ul. K Trati Lutín, jmenovitě manželé Nevěční,
paní Vysloužilová a pan Hejtmánek, v roce 2009, kupní cena 109 480 Kč je zaŤazena

v rozpočtu 201I.

-5Bezrczpravy
Hlasování k bodu programu

-

12 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Záxěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.4.1,4.2

5. ZávěrečnÝ účetObce

Lutín za rok 2010 včetně Zpráw

o přezkoumání hospodaření

obce

Ing. Václavík doplnil informace kZávěrečnému účtuaZptávé o přezkoumání
o hospodaření.

Bezrozptavy
Hlasování k bodu 12 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 5.1

6.

Zpráva o činnosti OU
Ing. Václavík přednesl zprávuo činnosti oÚ a vyhodnotilplán investičníýstavby

zarok20l0.

Rozprava k bodu

- kdo vypracoval přehled kultumích akcí? Není uveden karnevalna ledě, recesní
večírek,nekonala se výstava ovoce azeleniny.
Ing. Václavík - v některých případech pro nedostatek informací bylpoužit kulturní
kalendář, mohlo se tak stát, že některé akce nebyly doplněny
E,.Jarošová

-6Hlasování k bodu progÍamu 12 hlasů pro
0 hlas zďrŽel se
0 hlas proti

Závér - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 6.1

7.

Návrh investičnívÝstavby na rok 2011
Ing. Václavík doplnil informaci k bodu č. 9 plán investičnívýstavby' pořízení

sekačky, dotačnítitulna koupi sekačky není, v tomto roce měl
víceúčelové
být vypsan dotačnítitulna čistícízaŤízení,ale nebude
Dále informuje přítomné o moŽnosti získánídotace ze státního rozpočtu,
cca2,5 mil. Kč na rekonstrukci ČoV - sekce dešťových čerpadel, nezávislých v1ftlaků
apoŤizení elektrocentráIy v případě výpadku el. proudu.
ZaÍizeníbystálo cca 1,8 mil. Kč, podmínka spoluúčastobce 10 %, nejvýše
250 tis' Kč, uvedenáčástkaby se přesunu|az akce vodovod Lutín-Třebčín,
1. část roku 201 1. Je potřeba schválit rozpočet obce, na ministerstvo financí
musíme poslat žádost o dotaci.

Rozprava k bodu

-

F.Brázdil - získát'i dotace je podmíněno schválením Ro?
A.Bábek - ano' je potřeba schválit na dnešním zasedání Zo rozpočet, abychom
mohli zažádat o tuto dotaci, neschválením Ro bychom měli ohroženy ostatní
akce, dotaci na akci vodovod Lutín-Třebčín,dotace na dětské hřiště
F.BrazdíI - tlačítenás ke zdi,mižeme schválit Ro částečně?Schvalme uvedené
akce a RO budeme schvalovat na 3 etapy
Ing. Václavík - není to moŽné, musíte schválit celkový Ro
F.Brázdil - chceme průhlednějšízpracování Ro
A. Bábek - rozpočet obce jsme probrali na pracovním zaseďéni Zo
F.Brázdil - k bodu č. 9, nákup sekačky, TS potřebuje sekačku na velké travnaté plochy,
navrhuji koupit sekačku za 450 tis. Kč a traktor, po jednání v Agrostroji by se
v letošnímroce zaplatilazáIoha na traktor 250 tis. Kč a zbytek 200 tis. Kč by se zaplatilo
ažv rcce2012
Ing. Navrátil - podporuje schválení Ro, schválení plánu investičníchakcí,
podporuje koupi víceúčelového
stroje pro TS
F.Špunda - požaďavek od TS byla sekačka
P.Protivánek - potřebujeme sekačku, v zimě odhrnovač, sůl na posyp rozhazýeme
ručně

7Ing. Navrátil- ponechme v rozpočtu částku 600 tis. Kč, traktor pořiďme v příštímroce
F.Brázd1I - navrhuje pořídit oba dva stroje
P.Protivánek - počkejme, bude-li na podzim lypsán dotačnítitul na čistícístroj

F.Brázdil - z okolních obcí dostali dotaci na traktor?
Ing. Navrátil - kupme sekačku za 400 tis. Kč
Ing. Václavík - k bodu č. 9 -plán investičníchakcí - je uvedeno pořízení víceúčelové
sekačky
Ing. Adler - znění bodu bych neměnil
E. Jarošová - vodovod Lutín - Třebčín,jak vypadá vyŤízeni dotace?, Voda v Třebčíně
má lysoký obsah dusičnanů.
Ing. Václavík - v dubnu nebo květnu budeme vědět jestli získáme dotaci na akci
vodovod Lutín - Třebčín,máme jlŽ stav. povolení, můžemezaěít v zitŤínebo v říjnu
Ing. Hofírek - v případě získání dotace začit se stavbou v létě, na zimu obec
nerozkopávat
Ing. Václavík - tato akce bude trvat nejméně 2 roky
E. Jarošová - zastřešení areál Na RybníčkuLutín?
A. Bábek - dotaci j sme nezískali, bude vyhlášena nová výzva, zažádáme o novu dotaci

Hlasování k bodu, schválení plánu investičnívýstavby, se změnami uvedenými v usnesení
z dnešního jednániZo

12 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 7 .l,7.2

8.

Návrh rozpočtu na rok 2011
Starosta doplnil informaci k rozpočtu, jednotlivé paragraťy se řešili na pracovním

zasedáníZO

Rozprava k bodu

-
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F. Brázdil - navrhuje pokrátit položku č.32 roznos obědů pro seniory o částku 20 Kč,
rozpočet obce nepodpoří, ptá se kdo tvoří rozpočet
Ing. Václavík- já a účetní
F.Brázdil - příjmovou část neovlivníme, ale výdajová část je nesrozumitelná,
kolik se platí za celý rok za elektřinu, PlYn, vodu. Hrubé náklady na provoz obce jsou
18 mil. Kč, 20 mil. Kč zbylána investičníakce
Ing. Navrátil - kde jsi vzal tato čísla?
F .Brazd1l - z loňského roku
E. Jarošová-poloŽka ostatní osobní výdaje?
pí. Pazderová - smlouvy o provedení práce, o pracovní činnosti, odměny komisím
A.Doztál - po auditu je hospodaření a účetnictvív pořádku
E. Jarošová - poloŽka ě. 4 pitná voda 3 mil. Kč, pol. č. 9 - 500 tis. Kč, pol' č. 12 kultura,
částka 432 tis.Kč,
J. Pazderová - pol. č. 4 vodovod Lutín Třebčín, pol. č. 9 oprava kapliček apol. ě. 12
oprava KSZ Třebčín
E.Jarošová * sociální fond obce
Ing. Václavík - sociální fond - zásady schvaluje Zo
J. Pazderová - zásaďy soc. fondu byly schváIeny Zo jiŽ dříve
Mgr. Weidingerová - jaké zásady
J. Pazderová-zásady tvorby ačerpánísoc. fondu
Ing. Navrátil- fond jsou sociální výhody, které se poskytují zaměstnancům obce
E. Jarošová - musíme schválit nové zásady, částka soc. fondu je vysoká
Ing. Adler - zásady můžemeupravit
F ' Brézdtl - Zo zŤizuje Soc. fond, navrhuj e poníŽit soc. fond o 1 95 tis. Kč
Ing. Navrátil - proberme všechny změny v Ro, poté budeme hlasovat
F.Brazd1l - pokrátit soc. fond obce
A. Bábek - platí schválené zásady, kterými se musíme řídit
Ing. Václavík - soc. fond obce byl schválen27.4.2005, oproti předešlému fondu byl
pokrácen, nejdříve se musí navrhnou a schválit nové zásady a projednat s odbory.
o současnéplatné zásady se opírá kolektivní smlouva mezi obcí a odbory.
Mgr. Vychodilová - kolik zaměstnanců je v odborech?
Ing. Václavík - nevíme, nepotřebujeme to vědět
F.Brázdll - v okolních obcích soc. fondy nemají
Ing. Navrátil- je potřeba projednat zásady s tajemníkem, odbory, komentář k rozpočtu
mi stačil na pracovním zasedání
F . Btázdil - pochopiljsi celý rozpočet? Pro nás je to nesrozumitelné, chci mít
všechny poloŽky rozepsané
Ing. Navrátil - pokud půjdešna oU, vyžádej si vše od pí. Pazderové
F.Brázďil- schvalovat Ro nebudu
Ing. Navrátil - Ro byl řádně vyvěšen na úřední desce i na internetu
A.DozráI- na prac. zaseďánibylo vše řečeno
Mgr. Weidingerová - na oU jsem byla osobně upi. Pazderové, máme možnost dostat
vše v písemnépodobě, vypsala jsem 3 položky a trvalo mi to hodinu a půl
Ing. Václavík - není problém dostat vše ohledně rozpočtu v písemnéformě
Ing. Adler - lze poslat i na e-mail
Mgr. Weidingerová - žádám v písemnépodobě

-9Ing. Navrátil- máš Mileno pochybnosti?
Mgr. Weidingerová - ano' byla jsem členkou finančníkomise, nedostala jsem
nic v písemnépodobě, pouzejsem mohla nahlédnout do materiálů
Ing. Adler - byl jsem členem stejné komise, neměl jsem žádný problém
Mgr. Weidingerová - chtěla jsem např. kontrolu kdo čerpá půjčkyZe Soc. fondu obce,
šest let zpětně
A. Bábek - kontroluje to rada tvořená ze zaměstnanců, starosta, tajemník oÚ, jmenovitě nelze
kontrolovat, zákon o osobních údajích
F . Btázdll - vrací se k otázce 20 Kč za roznos obědů pro seniory
A. Bábek - roznos se provádí u seniorů, kteří j sou imobilní, za službu se platí
F. Brazdil- navrhuje hranici 70 roků, invalidní důchodce
Ing. Hofirek - navrhuje, ať Ro na příštízasedání Zo stanovi taková pravidla, aby byla
spravedlivá pro každého
Ing. Pavlíček- podporujeme seniory - niŽšícena Za svoz TDo

Hlasování o návrhu -

Zo

pověřuje

Ro o zpracování pravidel

na roznos obědů pro seniory

12 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

pokračuje rozprava

-

F. Brázdil - navrhuje pověřit Ro o vypracování nových zásad soc. fondu
Ing. Navrátil - do týdne poslat starostovi a i jemu nové návrhy

Hlasování o návrhu soc. fondu

11 hlasů pro

Zo

pověřuje Ro

hlas zdtžel se Mgr. Vychodilová
0 hlas proti
1

pokračuje ÍozpÍava-

- vypÍacování nových

zásad tvorby a čerpáni

-10Mgr. Weidingerová - ve ýdajové části není uvedena prádelna
J. Pazderová_ je obsažena v komunálních sluŽbách
Mgr. Weidingerová - v příjmové části prádelna není? Není příjem?
J.Pazderová-prádelna je ve výdajích, účtujeSe pouze v jednom $ společně pro všechny
činnosti obce
Ing. Hofírek - nyní nejde o účtování,za1ímá nás faktická výše
J. Pazderová-2I2 tis. Kč
Mgr. Vychodilová - kolik se pere pro obec? Máme zaměstnance na 0,6 hod. úvazku.
Ing. Václavík - před 6 lety měl zaměstnanec celý úvazek, Ro schvál1lauvazekniŽší,
nizáklaďěprovédeného rozboru' pere Se pro MŠ,ubyovnu, DPS
Ing. Navrátil - nový rozbor na základě číselz účetnictví,jestli je výhodné mít prádelnu
nebo řešit toto sluŽbami
Mgr. Weidingerová - je moŽné do příštíhozasedání Ro?
Ing. Navrátil - posouzení bude trvat déle, nejde jen o nákladovost
Mgr. Weidingerová * prošetŤení,kolik by stály služby
A.DozráI- podle čeho? Na kila, na rozměry práďIa?
Ing. Hofírek - úkolpro p. tajemníka a pro pí. Pazderovou
A.Dozrá| - máme na půl uvazkuuďržbáÍe
A. Bábek - je specialista na plynová zaŤízení
Ing' Hofirek - má pracovní výkaz, pracovní deník, popis práce za ce|ý uvazek?
Ing. Václavík - ano
Mgr. Weidingerová - zrušit toto místo na půl úvazku a přijmout na celý uvazek
pracovníka na TS, který by měl zkoušky na plynová zaŤízení
Ing. Václavík - člověk, který má tyto zkoušky za 15 tis. Kč dělat na TS nebude
P.Protivánek - nového člověka potřebuji, ale pro práci s křovinořezem
Ing. Václavík - o novém zaměstnanci rozhoduje Ro
A. Bábek - počet zaměstnanců je v kompetenci Ro
A.DozráI - byla stížnostna jeho prác|?
Ing. Navrátil - Ro pracuje na kontrole pracovních náplní zaměstnanců oU,
nemáme stanoven žádný termín
P.Protivánek - týká se TS?
Mgr. Weidingerová - zjistit, kolik stojí personální audit
Ing. Václavík- 150 -200 tis. Kč
Ing. Pavlíček- děkuje Mgr. Chmelařové zainiciativu, zŤizeni Rodinného centra Klásek
A. Bábek - byly osloveny fy o příspěvek na centrum Klásek' máme příslíbeno
35 tis. Kč. Informuje přítomné členy Zo o žádosti SSŠsLutín, žádáo příspěvek
i0 tis. Kč na pob)4 studentů v Německu
Mgr. Vychodilová * centrum Klásek by mělo být provozováno v objektu obce'
abychom neplatili nájem, není možnécentrum v DPS?
A. Bábek - není zde sociální zaŤízení
Mgr. Vychodilová - kolik je měsíčnínájem?
Mgr. Chmelařová - 1500 Kč/měsíc,2 dopo]edne v týdnu
Mgr. Weidingerová - pokud přispíváme SSSs Lutín, zkusme ponižit nájem
Ing. Pavlíček- vstoupit se školou do jednání o nájemném
A. Bábek - budeme se tím zabývat, hlasujme o částce 10 tis,. Kč, příspěvek
SSŠsLutín

- 11Hlasování o návrhu - příspěvek SSŠsLutín
11 hlasů pro

hlas zdržel se F.Spunda
0 hlas proti
1

Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 20II -

8 hlasů pro

2hlasy zdržel se Mgr. Vychodilová, Mgr, Weidingerová
2 hlasy proti F. Brázdil, E. Jarošová

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 8.1

F. Brázdil- podávám rezignaci na funkci zastupitele, starosta obúŽi mou rezignact
doporučeným dopisem' děkuji všem za spolupráci

Hlasování o pověření Ro k provádění operativních rozpočtových opatření

8 hlasů pro
3 hlasy zdržel se Mgr.
1

hlas

proti

Vychodilová' Mgr. Weidingerová, E. Jarošová
F. Brázdil

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 8.2

9. Různé
Starosta obce informuje členy Zo o výkupu pozemků na cyklostezku'

9 kupních smluv je podepsáno, se 3 majiteli pozemků se dále jedná, informace k prodeji

domu ul. RůŽová 182-185 Lutín.

I2
Diskuze -

P. odstrčil - objednat čistícívůz
F. Špunda - po čištěníkanalizace zůstal na krajnicích štěrk
Ing' Hofírek - kontejnery na odpad olejů, nemá ČoV problém?
Ing. Pavlíček- určeme nová pravidla pro systém parkovacích míst na sídlišti
Ing. Hofírek - můŽe-li obec poslat podnikatelům dopis'vyhazuji papírové krabice
před obchody, lidé je sbírajíapakpáIí
Mgr, Weidingerová - budeme se vracet k projednání návrhu Ing. Pavlíčka,parkoviště?
A. Bábek - nová pravidla vypracuje Ro, na příštímzasedáníZObudeme infotmovat

Hlasování o návrhu usnesení

12 hlasů pro
0 hlasů zdržel se
0 hlas proti

Závěr - usnesení z3. zasedáníZo bylo schváleno všemi hlasy.

Starosta obce ukončtl zaseďání

Zo

obce Lutín v 22"25 hodin.

Lutín 23'3.20II
Zapsala Vladana Tomášková
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