-1OBEC Lutín
Školní2O3,783 49Lutín

ZAPIS
z 5. zaseďání Zastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 15. června 20II v Třebčíně

Zpravodaj:
ověřovatelé

Mgr. Milena Weidingerová

zétpisu: Ing. Radek

Navrátil, Ing. Rostislav Pavlíček

Zapisovatel:

Vladana Tomášková

Přítomno:

13 členůZo dle přiloŽené presenčnílistiny, Ing.

omluveni:

pan FrantiŠek Špunda,Mgr. Milena Vychodilová

4 hosté dle přiloŽené presenčnílistiny

Václavík,

Program iednání:

I. Zahájení

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

YoIbazpravodaje a ověřovatelů zétpisu
Volba člena kontrolního výboru
Prodej pozemků v majetku obce
Rozpočtová opatření
Informace k prodeji bytového domu Lutín ul. Růžová182-185
Zpráva finančníhovýboru
Různé
Závěr

_",
1.

_

Zaháiení zasedání zastupitelstva
Jednání zahájll starosta obce Antonín Bábek, v 18, 07 hodin.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, Že informace o konání
byla zveŤejněna na úřední desce obecního úřadu Lutín a na internetových stránkách
www. lutin' cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedáni adále konstatoval,
Že je přítomno 12 členůzastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednání- starosta seznámil přítomné S programem jednáníZo.
Návrh na doplnění programu podán nebyl'

Hlasování o programu

-

12 hlasů pro
0 hlas zďržel se
0 hlas proti

Závěr - předložený návrh programu byl schválen všemi hlasy.

2.

Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu
Návrh na zptavodaje paní Mgr. Milenu Weidingerovou a ověřovatelů zápisu pana
Ing. Radka Navrátila apana Ing. Rostislava Pavlíčkabyl schválen všemi hlasy.

3.

Kontrola usnesení ze

4. zasedání

ZO Lutín

Místostarostka provedla kontrolu usnesení ze 4. zaseďání

Zo

Bezrozpravy.
18,10 hodin přišel pan Hynek Bokůvka

Závěr _ Zo Lutín bere na vědomí kontrolu usnesení ze 4- zased'ání Zo Lutín,
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 1.1.

a
--')-

4.

Yolba člena kontrolního vÝboru
Starosta obce navrhuje zvolit nového člena výboru ze strany Šance pro Lutín nebo
navrhnout nového člena spektrem všech stran.

Hlasování o návrhu _ zvoIit člena kontrolního výboru za strany Šance pro Lutín

12 hlasů pro
1

hlas zdržel se Mgr. Weidingerová

0 hlas proti

Rozprava k bodu

-

Ing. Chrást * navrhuje zaělena výboru paní Mgr. Milenu Vychodilovou
Starosta obce - sděluje členůmZO, že paní Mgr. Vychodilová tuto funkci, pokud
bude zvolena, přijme

Hlasovrání o návrhu -volba člena kontrolního výboru

- Mgr. Milena Vychodilová

13 hlasů pro
0 hlas zďtželse
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 2.1

5.

Prodei pozemků v maietku obce
Místostarostka obce informuje přítomné členy Zo o návrhu prodeje pozemku
manželůmŠtencloým a jejich dceři Vendule Honkové, Třebčín.Je potřeba revokovat
usnesení ě.2,boď 6.I ze dne 20.1 .2011, kde byl schválen prodej pozemku o menší
výměře a schválit prodej o ýměře 64 m2 dle přiloŽeného geometrického plánu.

-4Bezrozpravy
Hlasování - revokace usnesení č. 2' bod 6.I ze dne 20.1.201

1

13 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.3.1.
Hlasování - prodej pozemku p'č. 416 v k.ú. Třebčíno výměře 64m2 manželůmŠtenclovým
a j ej ich dceři Vend.'l" Hookou é za cenu 1 00 Kč/m2

13 hlasů pro

0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.3.2

Hlasování - pověření starosty obce podpisem kupní smlouvy
13 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závér _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 3.3

-5Místostarostka obce informuje přítomnéčIeny Zo o návrhu prodeje pozemku
manželůmGreplovým, Třebčín. Je potřeba revokovat usnesení č. 3, bod 3.I ze dne 23.3.2011,
kde byl schválen prodej pozemku o menšívýměře a schválit prodej o výměře 74 m2
dle přiloŽeného geometrického plánu.

Bezrozpravy
Hlasování - revokace usnesení č. 3. bod 3.7 ze dne23.3.2011
13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Záxér _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.3.4

Hlasování - prodej pozem\u p.č.416 v k.ú. Třebčíno výměře J4m2 manželůmGreplovým
Třebčínza cenLL 100 Kč/m2

13 hlasů pro

0 hlas z'drželse
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 3.5
Hlasování - pověření starosty obce podpisem kupní smlouvy
13 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 3.6

Odkoupení pozemku

-6-

Místostarostka obce seznám1la členy Zo o odkoupení části pozemku p.č. 3711 v k.ú. Lutín
od pana Juřicu za dohodnutou cenu 500 Kč

Bezrozpravy
Hlasování

-

odkup pozemku

13 hlasů pro
0 hlas zďtželse
0 hlas proti

Záněr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.3.7

Hlasování - pověření starosty obce podpisem kupní smlouly
13 hlasů pro
0 hlas zdrže| se
0 hlas proti

Závér - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 3.8

6.

Rozpočtová opatření
Ing. Václavík seznámil členy Zo srozpočtovými opatřeními

schválila Ro.

Bezrozpravy

ě.I a2l20I1,

které

-t

-

Hlasování - ZO bere na vědomí rozpočtová opatřeníI,2l2011
13 hlasů pro

0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 4.1

7.Informace o prodeii bytového domu Lutím. ul. Růžová 182-185

Starosta obce informovalčleny

Zo

o prodeji byt. domu Lutín, Růžová182_185.

Bezrozpravy
Závěr - k tomuto bodu bylo přiiato usnesení č. 5.1

8.

Zpráva finančníhovÝboru
Předseda finančníhovýboru seznámil ěIeny Zo o zasedáni fin. výboru, který proběhl
6.6.2011. Stav fin. prostředků obce, úvěry, přrjmy obce, předpokládané výdaje,
pohledávky, StaV na depozitních aběžných účtech,pokladna' čerpánípříspěvku TJ Lutín.
Celkový závěr - bez ýhrad.

Rozprava k bodu -

Ing. Tomášek - čerpánípříspěvku TJ Lutín - bylo čerpáno 106 tis' Kě zaplyn a média,
neekonomický provoz, voda se bere z vodojemu , 30 m opodálje studna

-9
9.

-

Různé

Zásady sociálního fondu
Starosta obce předal návrh Zásaďy a tvorby sociálního fondu na rok 2012 ělenam Zo,
připomínky, návrhy předat vedení obce do 30.7.20II

Informace o anketě placené parkoviště
Starosta obce infotmuje o anketě placené parkoviště

Rozprava

-

Ing. Pavlíček- anketu zveřejnit v obecním zpravodají
Ing. Václavík - pokud dojde ke změnám v rámci vybtazených parkovacích míst, je moŽné
lvažovat i o změně zapoplatky vybíranézatato místa, ale musí se změnit
obecně záv azná vyhláška

Dotace Leader Region

HANÁ

Starosta obce seznamuje členy ZO se žáďosti na dotaci zastřešení zpevněné plochy na
Rybníčku,projekt nebyl podpořen

Rozprava

-

Z. Tomková-napodzim zpracujeme novou žádost, minigolf v Lutíně, dětská
hřiště v Třebčíně v ohradě a v Domkách. obdržímedotaci na restauraci soch v Lutíně,
pronajatá socha Panny Marie Lurdské aJanaNepomuckého v Třebčíně.
Probíhá výběrové Ťizetí na zhotovitele Volnočasová aktivita

Informace o soudním sporu s potomky paní Šánové
Starosta obce sdělil, jak probíhá soudní Spor

S

potomky paní Šánové

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 7.|,7.2,7.3,7.4

-1010.

Diskuze
E.Jarošová - kamerový systém
Starosta obce - v pátek nám KS Systém zapůjčíkamery, zvážíme cenové nabídky,
Fa Vahal, Sigma Soft
H. Bokůvka - 3 měsíce Se V oko1í obce pohybuje černý pes, nebezpečípokousání dětí
Starosta obce - je plachý, nejsme schopni zqistit odchyt, odstřel
H.Bokůvka - upozorňuje na špatnéprovedení vpusti pro dešťovou vodu v rámci
opravy chodníku v Třebčíně
Ing. Václavík - pod chodníkem je šachta, zasahuje do silnice, budeme to řešit s jinou
speciální f,trmou
H. Bokůvka - horní kaplička?
Z. Tomková- 150 tis. Kč
Ing. Hofirek - cyklostezka?
Starosta obce - 2parcely zbývqí na odkup, ostatníjsou odkoupené azavkladované
Ing. Hofírek - posečenáttávana březích potoka
E.Jarošová - vyčištěnípotoka?
Z. Tomková- jednani s povodím Moravy
Ing. Tomášek-ZD můŽe oratažpo hranupotoka?
Ing. Hofírek - v Lutíně od květinářství Ptovazová chybí chodník po prodejnu
barvy laky Maděrka, zadat do plánu na příštírok
Ing. Tomášek - máme náhradu zapana Genčura?
Ing. Václavík - uvažujeme o nějaké formě spolupráce nazákladě smluvního vztahu
s panem Michalcem
Ing. Mišák - sděluje, Že na MM olomouc, odbor koncepce arozvoje byla podaná
žádost na rozdělení pozemků, které jsou v II. změny úz. p|ánu.Dotaz na pí. Tomkovou
před kapličkou sv. Floriána leŽí hromada suti
Z. Tomková- na přemístění kapličky nedostaneme dotaci, dotaci jen na opravu'
na ministerstvo kultury dopis se žádostío přemístění kapličky
Ing' Mišák - na stránkách obce byla anketa o spokojenosti občanůs novým Zo,
anketa zmizela, byl to záměr?
Starosta obce - anketa je v archívu, dotaz na webmastera
p, Crha - upozorňuj e, že auto Avia neprojde technickou kontrolou 72.7 ., rok výroby 1973,
koupě nového auta- ojetého
Ing. Hofírek - rozpočet obce byl schválen, žáďost na auto měla bý podaná pŤed% rokem
p. Crha- v návrhu od hasičůbyIaŽáďost na auto' předáno pí. Pazderové, nebyla zde
uvedena částka.
Ing. Václavík - teď 200 tis. Kč v rozpočtu nenajdeme
p. Crha - před schválením rozpočtu j sme žádali o 4 obleky, nemáme ani j eden,
nemáme motorovou pilu
Ing. Navrátil - podejte oficiální žádost, budeme se tím zabývat
Z. Tomková- zve členy Ro na prohlídku hasičskézbrojnice a školy v Třebčíně
E. Jarošová - Zye všechny přítomné na dětský den v Třebčíně 19.6. ohrada

- 11 Hlasování o návrhu usnesení -

13 hlasů pro
0 hlasů zdrželse
0 hlas proti

Závér - usnesení z 5. zasedání Zo bylo schváleno všemi hlasy.

Starosta obce ukonč1l zasedání

V Lutíně 15.6.20II
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obce Lutín ve 20,50 hodin.
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Ing. Radek Navráti\' Ing.Řóstis1-av

Pavlí

ověřovatelé zétpisu
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