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OBEC Lutín
Škol''i 2O3, 783 49 Lutín

ZAPIS
ze 7 . zaseďání Zastupitelstva obceLutín^
konaného dne 24. října 2011 v Lutíně

Zpravoďaj: Mgr. Milena Vychodilová

ověřovatelé zétpisu: Ing. Radek Adler, Ing. VlastimilHofírek

Zapisovatel Vladana Tomášková

Přítomno: 15 členů Zo ďIe přiloŽené presenční listiny, Ing. Václavík,
5 hostů dle přiložené presenční listiny

Program iednání:

I. Zahájení
2. YoIbazpravodaje a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z 6. zasedání Zo
4. Zásaďy tvorby apoužití sociálního fondu
5. Rozpočtová opatření
6. Prodej pozemků v majetku obce
7. Ptůzné
8. Diskuze
9. Závěr
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1. Zaháiení zasedání zastupitelstva

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

Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno' Že 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 zasedání a ďále konstatoval,
Že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednéní - starosta seznámil přítomné s pťogramem jednání Zo.
Návrh na doplnění programu podán nebyl.

Hlasování o progÍamu -

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _ předložený návrh programu byl schválen všemi hlasy.

2. Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

Návrh na zpravodaje paní Mgr. Milenu Vychodilovou a ověřovatelů zápisupana
Ing.Radka Adlera a Ing.Vlastimila Hofírka byl schválen všemi hlasy.

3. Kontrola usnesení z 6. zasedání ZO Lutín

MístostarostkaZdena Tomková provedla kontrolu usnesení z 6' zasedání Zo

Bezrozpravy.

Hlasování o programu _ Zo berc na vědomí kontrolu usnesení z 6. zasedáni Zo

14 hlasů pro
0 hlas zdrŽelse
0 hlas proti

Závér _ Zo Lutín bere na vědomí kontrolu usnesení z 6. zasedáníZo Lutín.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 1.1.
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4. Zásadv tvorby a použití sociálního fondu

ZdenaTomková seznámilapřítomné s návrhem Zásaďtvorby apouŽití soc. fondu.

Rozprava k bodu -

Ing. Navrátil* doplnit platnost od L5.2012 do konce roku 2013

18,10 hod. přišel pan Bokůvka

Hlasování k bodu - schváleni Zásad tvorby apoužiti soc. fondu

13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
2 hlasy proti - Mgr. Weidingerová, Ing. Pavlíček

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 2.1

5. Rozpočtová opatření odvětvového třídění (8) rozpočtu - operativní č. 7.8/2011

Tajemník oÚ Ing. Václavík seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. ],8l2O1I

Rozprava k bodu -

Mgr. Vychodilová - položka sníženi nájmu fr ARKO 180 tis. Kč?
Ing. Václavík - jsou to 2 měsíčnině4my, oplava uzavíracich klapek na hlavním řadu
Ing. Adler - při havárii by vodojemy vytekly, uzavíraci klapky stály 180 tis. Kč
A. Bábek - při rekonstrukci ulice J.Sigmunda jsme přistoupili ke sníŽení nájmu,
ARKO tuto akci nemělo v rozpočtu, veškeré rozvody byly udělány nově

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí rozpočtová opatření

15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 3.1.
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6. Prodei pozemků v maietku obce

Prodej části pozemku p.č. 20lll v k.ú. Třebčín fě MB TooL Třebčín

Z. Tomková sdělila, Že dle regulativů ÚP nelze vybudovat parkoviště pro soukromé
účely. Dle vyjádření odboru koncepce arozvoje MM olomouc lze vybudovat parkoviště
pouze pro potřeby provozu areálu,,ohrada".

Rozprava k bodu -

Ing. Hofírek - polovinu tohoto pozemku zahrnout do příštího ÚP - parkoviště
F. Špunda - autanyní parkují za stolámou
Z.Tomková-toje dočasný stav, pozemek není majetkem p. Maráka

Hlasování k bodu - neschválení prodeje tohoto pozemku

l5 hlasů pro
0 hlas zdrže| se
0 hlas proti

Záxér - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 4.1

Prodej pozemků p.č. 108/9' p.č. 108/10'p.č.23814 v k.ú. Lutín

Starosta obce seznámilpřítomné se záměrem prodat výše zmíněné pozemky ZD Senici na

Hané, záměr byl vyhlášen, přihlásilo se jen ZD Senice, navrhuje prodat
za IOO Kč/m2

Rozprava k bodu -

Ing. Hofírek - nezamezime tim přístup na náš pozemek?
A. Bábek - ne, fa Centra chce rozšiřovat svůj provoz' vybpduje novou cestu
F. Špunda - k našemu pozemku se dostaneme přes Pohoršov?
A. Bábek - dohodneme se s ZD Senice, budeme tuto cestu použivat
Ing. Hofirek - geometrický plán platíZD?
A. Bábek- ano
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Ing. Mišák - dohoda není možná. pouze při prodeji věcné břemeno na zmíněný pozemek
F. Špunda - obci zůstane přístup přes Pohoršov
A. Bábek - přístup na náš pozemek je přes parcelu č. 108/11

Ing. Chrást - máme placeného právníka, smlouva o prodeji - věcné břemeno
Z. Tomková - cesta j e na plánku zakreslena správně, ale vyj etá j e j inde
Ing. Adler * po vybudování nové cesty, na tuto věcné břemeno
A. Bábek - můŽeme tento prodej projednat na příštím Zo
Ing. Navrátil- podporuje prodej pozemku
Ing. Hofírek - pokud komunikace' přes kterou budeme jezdit na náš pozemek je ZD,
je nutné aby byla sepsána dohoda o moŽnosti jízdy a chůze po této komunikaci
Ing. Pavlíček - nemáme informace, kudy vede cesta, která se používá
Mgr. Vychodilová * přesný popis plánku
A. Bábek - podává návrh

Hlasování k bodu - schválení prodeje pozemků ZD Senici na Hané

8 hlasů pro
7 hlasů proti - H. Bokůvka, F.Spunda, A.Doztál, Mgr. Vychodilová, Z.Novotná,

Ing. Chrást, Ing. Pavlíček
0 hlas zdrže| se

Závér _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č.4.2' 4.3

7. Různé

Četnost zasedáníZo

Starosta obce konstatuje, že dnešní Zo bylo svoláno navýzvu 6 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je dle jednacího řádu svoláváno dle potřeby, nejméně I x za 3 měsíce,
rada obce se schází pravidelně každé 3 týdny

Rozprava k bodu -

Ing. Navrátil- vyjádření členů Zo,kteŤí podepsali výzvu svolat Zo
Z. Tomková - podepsalavýzvu, podporuje svolávat zasedání Zo I x za2 měsíce
Ing. Hofírek - pokud bude potřeba, svolat zasedáni Zo dŤíve
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Ing. Chrást - svolat zasedáni dle potřeby
A. Bábek - členové Zo mohou přijít i na jednání Ro
Ing. Hofírek - chybí jasná stanoviska Ro na projednávané záIežitosti
Ing. Navrátil - Ro vždy navrhuje a odsouhlasí, Za můŽe mít stanoviska a názory jiné,
svolávat zasedání Zo kdy j e potřeba, neměnit j ednací Í ád

Ing. Václavik- Zo se může sejít dle potřeby i pracovně
Mgr. Weidingerová - navrhuje svolávat zaseďání \ x za 2 měsíce' jednání 2-3 hodiny,
členové Zo mají být na zaseďání připraveni, materiály musí by't také dobře připraveny,
např. popis dnešního plánu - prodej pozemků ZD Senice, nevyhovující'
Ing. Adler - pokud jsou nejasnosti v materiálech, zeptat se přímo na oU
Mgr. Vychodilová - zpracovat materiály hned všem členům před zasedánímZo
Ing. Adler - možnost nahlédnout do KN

Hlasování k bodu - ponechat jednací řád ve stejné podobě

8 hlasů pro
2 hlas zdrŽel se - Ing. Navrátil, Z.Tomková
5 hlasů proti - Mgr. Weidingerová, E.Jarošová, Mgr. Vychodilová, Z.Novotná, Ing. Chrást

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 5.1

Yybrazená parkoviště

Starosta obce A. Bábek doplnil informaci k bodu vyhrazená parkoviště, navrhuje revokovat
bod 7 .6 usnesení ě. 6 ze dne 21 . záŤí 20II

Rozprava k bodu -

E. Jarošová - důvod revokace?
A.Bábek - poplatky zaparkování je jedna věc, přidělení parkovacího místa je druhá věc,
navrhuji zvýšení poplatku na 1800 Kč/rok a přidělení parkovacího místa dle
obálkové metody s minimální částkou 500 Kč. Parkovací místo přidělit na 3 roky.
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Hlasování k bodu - schválení částky - poplatek za užívání vyktazeného parkoviště 1800Kč/rok

15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - obálková metoda - nejnižší vyvolávací cena 500 Kč

13 hlasů pro
2 hlasy zdržel se - E. Jarošová, Mgr. Vychodilová
0 hlas proti

Hlasování k bodu - přidělení parkovacích míst na dobu 3 let

15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 5.2' 5.3

pokračuje rozprava-

Ing. Václavík * navrhuje hlasování o pověření Ro pro stanovení pravidel obálkové
metody, stanovení komise pro otvírání obálek
A.Bábek - Ro vypracuje zásady, navrhne komisi, Zo projedná a odsouhlasí na zasedání Zo 7 .I2.
Ing. Hofírek - pokud žadatel, který má již placené místo uspěje v obálkové metodě,
nabídnout to samé parkovací místo

Hlasování k bodu - pověření Ro ustanovením komise pro otvírání obálek, stanovení pravidel

15 hlasů pro
0 hlas zďržel se
0 hlas proti

Závěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 5.4
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Plán investiční ýstavbyrýznamných oprav a rekonstrukcí a pořízení majetku v roce 2011

Rozprava k bodu -

Ing. Pavlíček - bod č. 1 cyklostezka, výkup pozemků?
Ing. Václavík - pan Sekyra pravděpodobně neprodá, cyklostezka tak možná skončí u koleií vlečky
ze Sigmy
Ing. Hofírek - jednání S panem Sekyrou probíhá?
A. Bábek - jednali jsme s ním osobně, několikrát
F.Špunda - chodník ve staré části Lutína, podrobnější zpracování?
Ing. Václavík - na web. stránkách byla vyvěšena studie, projekt zpracovává fa Staving
E. Jarošová - hřiště v MŠ
A. Bábek - v tomto projektu je zahrnuto 8 obcí' v naší obci se mělo zač,ít s pracemi
na podzim, projekt se opozdil kvůli výběru dřeva, nepodaří-li se začít na podzim,
akce bude přesunuta najaro
E. Jarošová - výstavba přípojek v Třebčíně
Ing. Václavík - fa ARKO vybuduje do konce roku, jednáme o tom
Mgr. Vychodilová - vodovod t|ice Za Rybníčkem a ul. Třebčínská?
Ing. Václavík - akce je téměř hotová, napojují se uŽ k hotovému řadu
Mgr. Vychodilová - parkovací místa ul. Třebčínská?
Ing. Václavík - norma neumoŽňuje v této lokalitě vybudovat parkovací místa, šířka je menší
Mgr. Vychodilová - parkoviště u trafostanice na konci ulice?
Ing. Václavík - není náš pozemek, v této lokalitě je plán vybudovat zpoma|ovací kapku
Ing. Navrátil - vykoupit pozemek, co preferovat, parkoviště nebo zpomalovací kapku?
Mgr. Vychodilová - čekárna u Neptunu
A. Bábek - zde se čekalo na dokončení rekonstrukce Neptun, zpevněná plocha je
zadánau fy Presbeton, zastřešení up. Sedláka, dokončení do konce listopadu
Mgr. Vychodilová - zrcadlo u malé vrátnice
A. Bábek - potřebují TS pro výjezd vozidel, ztcadlo není náš majetek
Mgr. Vychodilová - pokračování cyklostezky od Cyklosportu Popelka přes pozemek
zazdravotním střediskem k Sigmě?
A. Bábek - není náš pozemek, patří fě SIGMA GROUP, fa tento pozemek neprodá,
v současné době je pozemek uzavten,lékaři zde budou parkovat po uzavření smlouvy
o pronájmu, všichni lékaři souhlasili, výhoda pro obec - TS zde mohou parkovat techniku
Ing. Hofírek - vjezd sanitky?
Ing. Adler - bránu otevře lékař, který sanitkl zavolá

Hlasování k bodu -

14 hlasů pro
1 hlas zďrželse - A.Dozrál
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přiiato usnesení č. 5.4
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Studie rekonstrukce u. K Sídlišti' studie chodníků ve staré části Lutína

Rozprava k bodu -

A.Bábek * studie stará část byla vyvěšená na web. stránkách, připomínky mohli občané
podat do 20.10, žádnápřipomínka podána nebyla
Ing. Navrátil - parkováni ve staré části obce' nově vybudováno 24 bytů, kde budou
parkovat?
A. Bábek - ve dvoře je 15 míst na parkování
F. Špunda * vjezd ze zahradyje nereálný, je uzký
A. Bábek - náš zájemje chránit kapličku
A. Bábek - Ro má připomínky k parkovacím místům u školky, je jich málo,
Ro navrhuje šikmé stání kolem plotu TJ, týo pozemky odkoupit nebo pronajmout
od TJ
A. Bábek - bytové druŽstvo K Sídlišti 181 chce provést izolact, chodník zasahuje
aŽ k jejich domu, chodník bude posunut, nebude možnost parkování
A.Doztál - viděltuto studii stav. technik? Měl by podat vysvětlení.
A. Bábek -Zo navrhuje více parkovacích míst, připomínky předáme projekci
Ing. Pavlíček - posunutí plotu TJ, zrušit val a vybudovat více park. míst
Z. Novotná - bude se připomínkovat parkování kolem kapličky?
A. Bábek - prověření park. míst ve staré části obce
Ing. Pavlíček - nestála by zaúvahu rekonstrukce celé staré části
A. Bábek - komunikace není náš majetek, prověřit moŽnost na Správě silnic 01. kraje
opÍavu komunikace
Z. Novotná - elektrické vedení do země je plánováno?
Ing. Adler - na ul. olomoucké - připraven projekt, Čnz mav plánu ještě letos,
bude prováděno protlakem' V plánu je ul. RůŽová

Závér - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 5.4

8. Diskuze

E. Jarošová - v ulici za kapličkou na Lípy, ze strany Třebčína je značka průjezd zakázán,
je zde velký provoz a jezdí se zde rychle, omezený provoz na 30 km/hod.
nebo zpomalovací retardéry
Ing. Adler - ulici retardéry rozdělit na třetiny
Ing. Hofírek * nákup ovocných stromků a osazení lokality zanáďražím
Ing. Pavlíček - navrhuj e svolávat zasedáni Zo vždy na pondělí

Starosta obce nechal o tomto návrhu hlasovat, návrh byl nepřijat.
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Ing. Mišák - z web. stránek zmizel ěárový diagram , který znázorř"pval spokojenost
občanů se zastupitelstvem, dotazna paní Tomkovou - kaplička sv. Floriána
Z. Tomková - majitel z vlastní iniciativy částečně kapličku opravil, aby do ní nezatékalo,
měl mít povolení od památkového ústavu
Ing. Mišák - děkuje fě, která prováděla stavbu vodovodu,
hodnotí kladně tuto akci, je dobře provedená

Hlasování o návrhu usnesení

15 hlasů pro
0 hlasů zďržel se
0 hlas proti

Záxér - usnesení ze 7. zasedání Zo bylo schváleno všemi hlasy.

Starosta obce ukončil zasedání Zo obce Lutín ve 20,45 hodin.

V Lutíně 24.10.2011

í/fu^--fu
hgí Radek Adler" Ing/ Vlast

ověřovatelé zápisu

oBBC LUTÍN 4
ŠrolxÍ 203' 783 49 LUTÍN
IČ 002991 89, DÍČ Cz00z99ts9
TEL./FAX +420 585 944 323


