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OBEC Lutín
Škol''í 2O3, 783 49 Llircín

ZAPIS
z 9. zasedání Zastupitelstva Obce LtÍ'ín^
konaného dne 2I.3.20l2 v Lutíně

Zpravodaj: Ing. Věra Kozáková

ověřovatelé zápisu: Mgr. Milena Vychodilová' pan František Špunda

Zapisovatel: Vladana Tomášková

Přítomno: 13 členů Zo dle přiloŽené presenční listiny' Ing. Václavík,
4 hosté dle přiloŽené presenční listiny

omluven: Ing. Jakub Chrást' paní Eva Jarošová

Program iednání:

Í. Zahájení
2. Yolba zpravodqe a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z 8. zasedání ZO
4. Závěrečný účet obce Lutín zarok2}Il, zpráva o přezkoumání

hospodaření za rok 201 l
5. Zpráva o činnosti místní samosprávy
6. Plán investiční výstavby avýznamných oprav na rok 2OI2
7. Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2012
8. Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko 2011 a návrh rozpočtu na rok 2oI2
9. Převod pozemků do majetku obce

l0. Volba předsedy finančního výboru, zástupců ztizovatele do
školské Rady

11. Schválení ozv č. 112012 o místním poplatku zaprovozovaný VHP
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr



-,,.
1'. Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájll starosta obce Antonín Bábek, v 18,08 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 a dále konstatoval,
že je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednání - starosta seznámil přítomné S pÍogÍamem jednání Zo, jiný návrh na doplnění
proglamu podán nebyl.

Hlasování o programu jednání -

10 hlasů pro
0 hlas zďržel se
0 hlas proti

Záněr - program byl přijat všemi hlasy

2. Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

Návrh nazpravodaje paní Ing. Věru Kozákovou a ověřovatelů zápisu paní Mgr. Milenu
Vychodilovou a pana Františka Špundu byl schválen všemi hlasy.

18,11 hodin přišel pan Hynek Bokůvka

3. Kontrola usnesení z 8. zasedání Zo

MístostarostkaZďena Tomková provedla kontrolu usnesení z 8. zaseďání Zo

Hlasování k bodu - návrh usnesení

11 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín bere na vědomí kontrolu usnesení z8. zasedátníZo Lutín.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 1.1
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4. Závěrečný účet obce Lutín za rok 2011. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011

Ing. Václavík seznámilpřítomné se Závěrečným účtem obce zarok 2011, se Zprávou
přezkoumání hospodaření zarok2)Il, která je součástí závěreěného účtu zarck20l7

Bezrczpravy

18,35 hodin - přišla paní Mgr. Milena Weidingerová

Hlasování k bodu - Zo schvaluje Závěreěný účet obce Lutín zatok20II, včetně Zprávy
o přezkoumání hospodaŤení za rok 201 I bezvýhrad

11 hlasů pro
1 hlas zdržel se - Mgr. Weidingerová
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení -

11 hlasů pro
1hlas zdržel se-Mgr. Weidingerová
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín schvaluje Závěrečný účet Obce Lutín za rok2011,včetně Zprálry
o přezkoumání hospodaření za rok2011bez výhrad
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 2.1.

5. Zpráva o činnosti místní samospráw a obecního úřadu Lutín za rok 2011

Ing. Václavík seznámil přítomné se Zptávou o činnosti místní samosprávy
a obecního úřadu zarok2}Il

Bezrczpravy

18'50 hodin přišel pan Ing. Rostislav Pavlíček

Hlasování k bodu - Zo schvaluje Zprávl o činnosti místní šamosprávy a obecního úřadu Lutín
za rok 2011

13 hlasů pro
0 hlas zdrŽel se

0 hlas proti
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Hlasování o návrhu usnesení

13 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín bere na vědomí Zprávu o činnosti místní samosprály a oÚ Lutín za
rok 2011. K tomuto bodu tlylo přijato usnesení č. 3.1

6. Plán investiční výstavbv. vÝznamných oprav. rekonstrukcí a pořízení maietku na rok 2012

Ing. Václavík seznámilpřítomné s plánem inv. výstavby.významných oprav, rekonstrukcí
apoŤizení majetku v rcce2072

Rozprava k bodu -

Ing. Hofírek - bod 25, chodníky ve staré části, počítá projekt s parkovacími místy, šířka vozovky
F.Spunda - proběhl monitoring kanalizace, ale není znám výsledek, v pondělí, přímo
na místě se koná schůzka s projektantem
Ing. Václavík _ schůzka proběhne v pondělí v 10'00 hod.' u kanalizaceje v jednom místě zlom-
problém se spádem u hospody U Popelků, tam Se s výstavbou chodníku nepočítá
A.Bábek - schůzky se zúčastní vedení obce, Ing. Adler, Ing. Navrátil, F.Špunda a
stavební technik p. Látal
Ing. Navrátil- v loňském roce byla v investičním plánu částka 8,5 mil. Kč, na letošní
rok přes 10'5 mil. Kč, letos se více investuje, real'izace chodníků s podmínkou získání
dotace 50oÁ

Ing. Mišák - jaká je částka na výstavbu chodníků ve staré části
Ing. Václavík - 3.1 85 tis. Kč i s výstavbou parkovišt'

Hlasování k bodu - schválení plánu investiční výstavby, významných oprav, rekonstrukcí
a pořizení maj etku na rok 20 12

13 hlasů pro
0 hlas zdrže| se
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení

13 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti
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Závěr _ Zo schvaluje předložený plán investiční ýstavby' významných oprav' rekonstrukcí
a pořízení majetku na rok 2012
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 4.1

7. Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2012

Starosta obce přednesl návrh rozpočtu - příjmová část

Bezrozpravy

Hlasování k bodu - příjmy Ro 2012

13 h1asů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Starosta obce přednesl návrh rozpočtu - výdajová část

Rozprava k bodu -
Ing.Kozáková*pol. 15,16, projektová dokumentace na dětské hřiště
Podává dotaz na Ing. Kovaříka z TI Lutín na vyúčtování plynu, elektřiny a vody
Ing' Kovařík - účet zaplyn je zavytápění tenisové haly a šaten ťotbalistů, budovy jsou staré,
bez izolac| eternitová střecha na ten. hale
Ing. Kozáková - vyúčtování vody?
Ing. Kovařík - dluh zaunikvody z roku 2006 bude splacen v letošním roce
Ing. Kozáková - zbývá 30 tis. Kč
Ing. Kovařík - platba zavodné, stočné, uŽitková voda
Ing. Kozáková - v areálu není studna, v letošním roce dostanete větší příspěvek
Ing. Kovďík- z ušetřených peněz budeme investovat do oprav
A.Bábek - s TJ je podepsána smlouva o příspěvku, který se používá na platby energií,
v loňském roce bylo dohodnuto, Že z ušetřených peněz si pořídí néňadí
Mgr. Weídingerová - TJ dostává vysoký příspěvek, musí více šetřit' na to, Že oddíl ping-pongu
má málo ělenů, se hodně v hale protopí. Pokladní knihy mákaždý oddíl?
oddíl tenistů dostává každý rok nájemné zaten.halu25 tis. Kč, na co Se tyto prostředky využijí?
A. Bábek -každý oddíl vede svoji pokladní knihu, v lednu 2012byl ustanoven
hlavní výbor TJ. TJ nefinancuje jen obec, mají příjmy ze své činnosti
Ing. Kovařík _ není pravda, Že nešetříme na vytápění, v hale je 15- 16 stupňů,
peníze z pronájmu jsou uloŽeny na účtu, šetříme na opravy budov
Ing. Navrátil- předkládá k vyřešení 2 koncepce
1. koncepce rozvoje areálu, zda-li je zde potřeba 2 budov , 4 tenisových kurtů
2. koncepce TJ ve vztahu k mládeŽi a veřejnosti, otevření areálu pro veřejnost,
veškeré postřehy, náměty zasilat na Ing. Chrásta
Ing. Kozáková - nemůŽeme úkolovat TJ, zvolme termín k předloŽení zpracovaných
koncepcí
Ing. Kovařík- vizi máme, v dubnu předkládáme PD, žádáme o dotaci z gtantových peněz,
předložíme Zo k projednání, z vlastních prostředků nej sme schopni opravit budovy,
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jednotlivé oddíly by mohly b;ýt aktivnější, není zájem o spot't ze strany děti arodičů,
spolupracujeme Se ZŠ, kluci z oddílu kopané odešli do floorbalu
Ing. Pavlíček _ v sobotu odpoledne je areál zavŤený, kluci si nemají kde zahrát fotbal
Ing' Kozáková- požaduje konkrétní termín na předloŽení koncepce
Ing. Kovařík - k I.6.2012

Hlasování k bodu - výdaje Ro 2012

13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení

12 hlasů pro
1 hlas zdržel se - Mgr. Weidingerová
0 hlas proti

Závěr _ Zo schvaluje rozpočet obce Lutín na rok 20|2 bez výhrad.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 5.1

Hlasování o pověření Ro o prováděním rozpočtových opatření v plném rozsahu

13 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr - Zo pověřuje Ro prováděním rozpočtových opatření v plném rozsahu.
K tomuto bodu bylo přijato unesení č.5.2

8. ZávěrečnÝ účet Mikroregionu Kosířsko 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012

Starosta obce seznámilpřítomné se Závěrečným účtem Mikroregionu Košířsko
a s návrhem rozpočtu narok2)I2

Bezrczpravy

Hlasování o návrhu usnesení -
13 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti
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Závér _ Zo bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko za rok2011
a návrh rozpočtu tohoto svazku obcí na rok2012.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 6.1

9. Převod pozemků do maietku obce

MístostarostkaZ.Tonková seznámila přítomné s návrhy odkoupení pozemků do majetku obce:

Pozemek p.č. 189/3 v k.ú. Lutín o výměře 3842m2 za cenu 1 10,-Kč/m2
od fy SIGMA GROUP a.s. Lutín za celkovou částku 383 020,-Kč

Rozprava k bodu -

Ing. Mišák - buďte hospodáři a nevykupte pozemek za II0 Kčlm2,je to hodně
A. Bábek - tato částka je adekvátní, SIGMA GROUP prodlouŽí amůže zvýšitnájem
Ing. Mišák - vyčkejte 1 rok a koupíte za cenll mnohem niŽší
Ing. Navrátil - částka pro obec je akceptovatelná
Ing. Mačák -hrozí nebezpečí výkupu třetími osobami ze spekulativních důvodů

Hlasování k bodu -
13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení -
13 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 189/3 v k.ú. Lutín o výměře 3842 m2
za cenu 110 Kč'-/m2 od fy SIGMA GROUP a.s. Ze celkovou cenu 383 020,-Kč.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 7.1

Hlasování k bodu - pověření starosty obce podpisem kupní smlouvy

13 hlasů pro
0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Závér - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 7.2
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Pozemek p.č.108/5 v k.ú. Lutín o výnněře 15] 4m2 Za cefirll00,-Kč/m2 od Anny Bednářové,
Libuše Procházkové, Petry Procházkové, bytem Lutín Pohoršov 69, za celkovou
cenu 157 400,-Kč

Hlasování k bodu -
13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení -
13 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Závér _ Zo Schvaluje odkoupení pozemku p.č. 108/5 v k.ú. Lutín o výměře !574m2
za cenu l'00o-Kč/m2. K tomuto bodu bylo přijato usnesení č.7.3

Hlasování k bodu - pověření starosty obce podpisem kupní smlouvy

13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 7.4

odkoupení části pozemku p.č. 258138 v k.ú. L]ltín o výměře 948m2 od Miloslava Bernáta,
bytem Lutín Pohoršov 89, za cenu 250,-Kč/m', celková cena 237 000,-Kě.

Rozprava k bodu -
Ing. Navrátil - obyvatelé ul. Třebčínská si stěŽují naptovoz, rychlá auta, na této části pozemku
plánujeme vybudování zpomalovací kapky, proto chceme odkoupit pozemek
Ing. Kozáková- vysoká cena
Ing. Václavík - cena je v tomto případě opravdu velká, ale je to podmínka p. Bernáta pro výkup
pozemku pro cyklostezku

Hlasování k bodu -
l l hlasů pro
1 hlas zdržel se - Mgr. Weidingerová
1 hlas proti - Ing. Kozáková
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Závěr _Zo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 258/38 v k.ú. Lutín o qýměře 948m2
od Miloslava Bernáta, bytem Lutín Pohoršov 89rza cenu 250,-Kč/m2,
celková cena237 000 Kč.

Hlasování o návrhu usnesení -
13 hlasů pro
0 hlas zdtžel se
0 hlas proti

Závěr - k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 7.5

Hlasování k bodu _ pověření starosty obce podpisem kupní smlouvy

13 hlasů pro
0 hlas zďtžel se
0 hlas proti

Závěr _ k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 7.6

L0. Volba předsedv finančního vÝboru. zástupců zřizovatele do školské Rady

Starosta obce navrhuje zvolit předsedu fin. výboru ze strany nezávislých.

Hlasování k bodu - zvolit předsedu finančního výboru za strany nezávislých

hlasů pro
hlas zdrŽel se
hlas proti

Starosta obce navrhuje paní Ing. Kozákovou' která souhlasí

Hlasování k bodu -

12 hlasů pro
1 hlas zdržel se - Ing. Kozáková
0 hlas proti

Hlasování k bodu - schválení odměny, kteránáieŽi rur5,uontéto funkce od,2I.3.2OI2

12 hlasů pro
1 hlas zdržel se - Ing. Kozáková
0 hlas proti

13

0
0
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13 h1asů pro
0 hlas zdtžel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo schvaluje do funkce předsedy fin. výboru Ing. Kozákovou a schvaluje odměnu,
která ná|eží za výkon této funkce od21.3.2012
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 8.1

Starosta obce navrhuje zástupce zŤizovatele ve školské Radě ZŠ a MŠ Lutín
paní Ing. Věru Kozákovou apaní Mgr. Milenu Weidingerovou

Hlasování k bodu - funkce zástupce zŤizovatele ZŠ a MŠ, paní Ing. Věru Kozákovou
apani Mgr. Milenu Weidingerovou

11 hlasů pro
2hlasy zdržel se - Ing. Kozáková, Mgr. Weidingerová
0 hlas proti

Hlasování o návrhu usnesení -
13 hlasů pro
0 hlas zďržel se
0 hlas proti

Závěr -ZO schvaluje do funkce zástupců zíizovateleve školské Radě ZŠ a MŠ Lutín
paní Ing. Kozákovou a paní Mgr. Weidingerovou.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 8.2

11. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplathu za provozovanÝ
výherní hrací přístroi

Starosta obce podal k tomuto bodu vysvětlení

Bezrczpravy

Hlasování k bodu - schválení ozy č.Il2012

i3 hlasů pro
0 hlas zdrže| se
0 hlas proti
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Hlasování o návrhu usnesení -
13 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závěr _ Zo schvaluje ozv č.1l20t2,k tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 9.1

13. Diskuze

Ing. Kozáková - chybí provozní doba a poplatky na provoz za hřiště u školy, kontakt na správce
A. Bábek - provozní řád je vyvěšen na webových stránkách obce, areál mána
starost p" Keluc' správce
Ing. Pavlíček - hřiště by mohlo bý otevřené pro děti o víkendech od 10-16,00 hod
A.Bábek - telefonická domluva s p. Kelucem, hřiště bez dozoru nemůŽe bý volně otevřené
A.Dozrál - hřiště můŽe bý otevřeno pro děti pouze s dozorem
Ing. Mišák - chválí akci výstavby vodovodu, kdy bude dokončena?
Ing. Václavík - akce je prakticky dokončena, není přediína, na jaře se budou dodělávat terénní úpravy,
bude probíhat !Ťedláždění chodníků
Ing. Mišák - ÚP obce, 1. etapa v únoru, 2. etapav březnu, je Úr hotoý
A. Bábek - ano, UP je na MM olomouc, odbor koncepce a rozvoie
Ing. Mišák - parkování v ul. U Kapličky,zastaví se na obci u stav. technika na prohlédnutí
projektu na výstavbu chodníků a parkování, podává návrh na označení lokality zákaz stání
A.Bábek - stav. technik prověří, jak byla stavba Ing. Zaěala zkolaudována, jak byly vyřešeny
par. místa, Ro tuto situaci bude řešit
F.Špunda-parkováníje řešeno v zahradni části objektu, ale autem se ze staré části Lutína
(od kapličky) prakticky nedá dostat
Ing. Kozéková - přiklání se k názoru - značka zákaz stáni
Ing. Hofírek - značka zékaz stání omezuje trvale ž1jící obyvatele, vybudovat parkoviště
tatravnaté ploše naproti kapličce
A.DozráI - parkovánínapozemku v zahradě v daném objektu Ing. Zaěala
F.Špunda - navrhuje nejdříve jednat s majitelem objektu, jak bude vyřešeno parkování,
poté osadit místo značkou zákaz stání
pí. Smičková, Třebčín - volně pobíhající pes v Třebčíně, pohybuj e se za fou pana Chvátala,
řešit situaci neŽ se schová v polích
pí. Nováková, Třebčín - toulavý pes Se pohybuje po vesnici, není krotký
Mgr. Weidingerová - zhoršuje se stav se zaparkovanými auty v Třebčíně podél silnice, zabirqi
1 pás vozovky
Z.Tomková - nejhorší situace je od prodejny potravin po bývalou školu

Starosta obce ukončil zasedání Zo obce Lutín ve 27,00 hodin.

V Lutíně 2I.3.2012

Mgr. Milena Vychodilová, František Špunda
ověřovatelé zaPisu,

/&/,-/.Ur/ t /f/7^
OBEC i-{-j'ríN 4
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Ónín Bábek
starosta obce


