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zápisu:

10. zasedání Zastupitelstva obce Lutín.

konaného dne 6.6'2012 v Třebčíně

paní Eva Jarošová
Ing. Věra Kozáková" Ing. Rostislav Pavlíček

Zapisovatel:

Vladana Tomášková

Př.ítomno:

14

omluvena:

Mgr' Milena Vychodilová

5

č1enůZo dle přiloŽené presenčnílistiny, Ing.

Váciavík,

hostů dle přiloŽené presenčnílistiny

Program iednání:

I. Zahájení
2. Yo\bazpravodaje
3.
4.
5.
6.
7.
B.

9.

10.
1 1.

a ověřovatelů zžlpisu

Kontrola usnesení z 9. zasedání Zo
Soubor změn č.2 ÚP obce Lutín
odkoupení pozemků do majetku obce
Rozpočtová opatření
Prodej nemovitosti v majetku obce
Převod pozemků od tJřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Schválení půjčkypro TJ SIGMA Lutín
Různé
Diskuze

1.
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Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájilstarosta obce Antonín Bábek. v 18.05 hodin.
Starosta obce konstatoval. že zasedání bylo řádně svoláno' Že informace o konárrí
byla zveřejněna 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 12 členůzastupitelstva obce. zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednání - starosta seznámil přítomné S programem jednání Zo abod prograrnu č.5
navrhl přesunout místo bodu programu č. 7 , jiný návrh podán nebyl'

Hlasování o programll jednání

-

12 hlasů pro

0 hlas zdrže| se
0 hlas proti

Závěr _ program byl přijat r'šemi hlasy
2. Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

Návrh na zpravodaje paní Evu Jarošovou. která se zdržela hlasování
a ověřovatelů zápisu Irrg. Věru Kozákovou a Ing. Rostislava Pavlíčkabyl schválen všemi hlasy.

3.

Kontrola usnesení z

9. zasedání

Zo

MístostarosÍka Zdena Tomková provedla kontrolu usnesení z 9. zasedání

Zo

18.14 hod. přišel Hynek Bokůvka

Hlasování k bodu - návrh usnesení
12 hlasů pro

hlas zdržel se - Hynek Bokůvka
0 hlas proti
1

Závěr _ Zo Lutín bere na vědomí kontrolu usnesení z 9. zasedání Zo Lutín.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 1.1

-34. Soubor změn č. 2

ÚP Obce Lutín

Starosta obce přeclnesl ná'nr1r souboru změn č. 2

Rozprava k bodu

ÚP obce Lutín

-

lng. Kozáková - lokalita 2'04. kde se nachází?
Ing. Hoťírek - ulice Za Rybníčkem.pozemek pana odstrčila
A.Bábek - pozenek pana Sekyry na cyklostezku. osobní návštěva paní Tornkové a pana
Hofirka. pokud Zo zahrnejeho pozenek do 2. změn1, UP, pozemek bude určen na stavební
parcely..je oclroten část pozer-nku na výstavbu cyklostezky prodat
lng. Hofirek při jednání S paneln Sekyrou byl dán návrh, že celý pás pozemku na cyklostezku
by bylo moŽné vyměnit za6-ti metror,ý pás pozenlku ve vlastnictví obce. který sousedí
s jeho pozemky
Irrg. Kozáková - lokalita 2.09b
A.Bábek - obecní pozemek. jde o polní cestu
Ing. Mišák - na zasedání Zo ze 2l .3. bylo na nrou otázku jak probíhá ŤízeníUP obce,
odpovězeno. Že vše probíhá bez problémťt, dnes. před hodinou se dozvídám, že
je vše jinak. pozenrky. které byly ve změně UP tarn nyní nejsou a maiitelé. kterých se to
týká, to arri nevědí
P.Látal - Zo schváI1]'o zadání změny č. 2, které.obsahovalo problémové lokality.stávď1ící
ÚP obsahuje velké nezastavěné lokality, nový UP obce se musí začítV roce 2013 a musí se prověřit.
zďa zachovat stávaj ícílokality
Irrg. Navrátil- vyjádření dotčených orgánů k změně UP došla 10.4., není zde žádné
časovéprodlení
J.Smička - proč schválené lokality nemohou zůstat ve změně ÚP a vyjádření dotčených
orgánů, pokrrd je zde ochranné pásmo. dodáme později
P.Látal - KHS poŽaduje zastavovací studie proveditelnosti nové zástavby v návaznosti
na průmyslovou zónu, soukromý investor si podal ÚpI na stavbu haly a rozvoj činnosti
Ing. Kozákor'á - druŽstvo v areálLr ještě hospodaří?
Z.Tomková - Živočišnávýroba je zde ještě částečnězachována. v provozu je i sušičkaobilí
Irrg. Václar,ík - v Třebčírrě je moŽnost získat pozemky zadarmo od PF ČR, poté můŽe obec
tyto pozemky prodat a vznikne nová lokalita pro r,ýstavbu RD
Ing. Kozáková - stavebníci nemají zájem o lokalitu Třebčín, preferuje na výstavbu RD
lokalitu Lutírr
18.45 hod přišel František Špunda
Irrg. Hoťírek - nesoulrlasí, dostupnost Z Lutína je lepší.ale v Třebčíněje čistéovzduší.

Úkolpro pana starostu' tlpozornit majitele pozemků. pokud nezačnou s výstavbou do
roku 2014. budoujejich pozenrky vyškrtnuty ze současnéhoÚp
Ir'rg. Kozáková - jak dlouho bude ZD provozovat Živ. výrobu, co staví pan Vrba.

jak daleko zasalruje ochranné pásmo?
A.Bábek - nevírne. ZD nám temrín nesdělilo
Z.Novotná - pan ordoš RD postavil
P.Látal - star.,ební parcela byla zahrnuta do jiŽ stávajícího LIP
A.Dozrá|- můŽeme zakázat stavbu v bývalénr areáluZD?
P.Látal - nemťtŽeme stavbu I'laIy zakázaÍ. pozemek spadá do Úp výrobní zóna, není důvod
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ing. Kozáková - 2 roky se mluví o změně
lng. Hofírek - v Lutírrě se dá nyní stavět v jaké lokalitě?
Ing. Adier - lokalita Za Rybníčkem
A. Bábek - celá lokalita na Třebčín
Ing. Mišák - nejsou vytvořeny podmínky pro stavbu RD. na lokalitě nejsou vybudovány
inŽerrýrské sítě.Zo neudělalo za20leÍ nic pro nastavení moŽností. chybí ťrčastobce, v Třebčíně
se vybudov a|y inž. sítě. obec se na tom podílela
A. Bábek - jak vytvořit podmínky? Pozemky, o kterých je zmiriováno p. Mišákem, nejsou v majetku
obce. obec nebude budovat inŽ. sítě soukr'omý-m majitelůrn pozemků
Ing. Mišák - Lutín se nerozvíjí,RD se zde nestaví. v okolních vesnicích se staví,
zvýšenímpočtu obyvatel se zvyšujípřilmy do obecní pokladny
A.Bábek - některé obce v okolí v5lkor"rpily pozemky za malé ceny a vybudovaly irrŽ. sítě
a poté je prodaly
Ing. Kozáková - kolik stojí změna ÚP?
Z'Tomková - platba ZavypÍacování l44 tis. Kč
Irrg. Kozáková - částka je za 5 lokalit?
Ing. Navrátil- od PF můŽeme ziskat velký pozemek' souhlasí s 2' změnou ÚP
Ing. Hofírek -_pozemky dostaneme od PF zdarma, pokud je zasít'ujeme, prodejní cena
700-900 Kčlm2
Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí stanovisko KHS ol. kraje a stanovisko odboru
Životního prostr'edí KUOK
13 hlasů pro

1lrias zdržel se-Ing. Kozáková
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín bere na vědomí stanovisko KHS ol. kraje, stanovisko odboru
životního prostředí a zemědělsfví KUOK.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 2.1
Hlasování k bodu - Zo schvaluje lokality zahrnuté do 2. změny UP
12 lrlasů pro
2 hlasy zdrže|se - Ing' Kozáková, F.Špunda
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín schvaluje soubor změn č.2 ÚP Lutín
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.2.2
Hlasování k bodu - návrh usnesení
13 lrlasťi pro

1lrlas z&Žel se-Mgr. Weidingerová
0 hlas proti

Závěr _ K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 2.

5. Odkoupení pozemků do maietku obce
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Starosta obce seznámil přítonrné s obsahem odkrrpu pozemkťr dle bodu 5 prograrnu jednání

Rozprava k bodu
Ing. Hofírek - peníze na odkup v rozpočtu máme?
A. Bábek - dnes buderrre projednávat rozpočtové opatření
E.Jarošová - kdo navrhuje odkup a jaký to má přínos pro obec?
A. Bábek - majitelé pozemků. vyuŽívárne a neplatíme nájem, původní návrh byi 50

'-Kč/rrr2
konečná domluva s majiteli je 60.-Kč ,un''
Ing. Navrátil - maiitelé jednají i s jinými subjekty, vodoteč provozujeme a potřebujenre tyto
pozemky, majitelé plaÍíz pozemků daň

Hlasování k bodrr - odkoupení pozemků do majetku obce
13 hlasů pro
1

hlas zdrže|se - Mgr. Weidingerová

0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
hlasů pro
hlas zdržel se - Mgr. Weidingerová
0 hlas proti

i3
1

Závěr - Zo Lutín schvaluje odkoupení pozemku p.č. l201l7 v k.ú. Hněvotín o výměře 2254m2,
Za cenu 60,-Kč/m2
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.3.1
Hlasování k bodu - pověření starosty obce podpisem kupní smlouvy
14 hlasů pro

0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu * návrh usnesení
14 hlasů pro

0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti
.

Zóxěr - Zo Lutín pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouly
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.3.2

-66.

Rozpočtová opatření odvětvového třídění (s) rozpočtu č. 1.2.3'4.5/2012
Ing. Václavík - seznámil přítomné s

Ro

bezrczpravy
Hlasor,ání k bodu

- Zo

bere na vědomí rozpočtorrá opatření č. 1^2,3.412012

14 hlasťr pro

0 hlas zdrŽel se

0 hlas proii

Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 h1asů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závér _ Zo Lutín bere na vědomí rozpočtová opatření odvětvového třídění($)
rozpočtu č. I,2,3,4,l20l2
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 4.1
ing. Václavík - podal vysvětlení k

Ro

č. 5

Bez rozpravy
Hlasování k bodu

-

schválení rozpočtového opatř'ení ě.512012

13 hlasů pro
1

hlas zdtžel se

0 hias proti

-

Ing. Chrást

Hlasování k bodu - návrh usnesení
13 hlasů pro
1

lrlas zdrŽel se

0 hlas proti

- Ins. Chrást

Závěr _ Zo Lutín schvaluje rozpočtovéopatření odvěfvového třídění ($) rozpočtu č. 512012
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 4.2

7.

Prodei nemovitostí v maietku obce
Z. Tomková podala vysvětlení k přípravě prodeje výše uvedených nemovitostí

Rozprava k bodu

-
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-

E.Jarošová - Stáří obou budov?
Z. Tomková - cukrárna cca 100 iet. zelenina 80 let
Ing. Navrátil - v tomto stavu budovy nevyhovují. rekonstrukce znamená většíinvestici.
otázka - opravit nebo prodat. at' Se každý d'en Zo vyjádří. zda objekt5' provozovat nebo prodat
Z. Tomková - cukrárna je zavedená. nová nájemnice se o objekt stará, upozornila na velice
špatný stav celélro objektu
Ing. Chrást - koiik by stála celková rekonstrukce?
Ing' Hofírek - výměna oken oÚ stála cca 200 tis. Kč, pů1 miliorru na opravu nebude stačit
Ing. Václavík - navrhuie prodat tyto budovy
Ing. Hofírek - vyhlásíte záměr?
A. Bábek - Ro vyhlásí záměr prodeje
Ing. Hofírek - oslovit stávající nájemrríky, zda mqí zď1em o dalšíprovozování
Z.Tomková - pověřit Ro s přípravou prodeje obou nemovitostí

Ý

Hlasovárrí k bodu - příprava prodeje nemovitostí č'p. 85, 165 ul. U Parku, včetně
pozemkup.č. 105/1 a10512 a ač.p. l22u|. olomoucká, včetněpozemkup.č.143 k.ú. Lutín

l4 hlasů pro
0 hlas zďrŽel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín schvaluje přípravu prodeje výše uvedených nemovitostí v majetku obce
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 5.1
Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 hlasů pro
0 1rlas zdržel se

0 hlas proti

Hlasovárrí k bodu

- pověření Ro vypracováním podmínek prodeje

14 lrlasů pro

0 hlas zdtžel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrlr usnesení
14 hlasů pro
0 lrlas zdrŽei se
0 hlas proti

obou nemovitostí
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Závěr _ Zo Lutín pověřuje Ro vypracováním dalších podmínek prodeje výše jmenovaných
nemovitostí
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 5.2

8. Převod pozemků od

K tomuto

tlřadu pro zastupování státu ve věcech maietkovÝch

bodu podal vysvětlerrí starosta obce

Hlasování k bodu

-

schválení převodu pozemků p.č. 212136,2I2l38 v k.ú. Lutín

14 hlasů pro

0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 hlasů pro

0 lrlas zdtŽel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo LutÍn schvaluje převod pozemků p.č. 212136,,2l2l38 v k.ú. Lutín
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 6.1

Hlasování k bodu -bezúplatný převod pozemků p.č.212136,212138 v k.ú. Lutín a
zamitáúpiatný převod výše uvedených pozenrků
14 hlasů pro
0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Hlasování k bodrr * návrh usnesení
14 hlasů pro

0 hlas zdrŽe7 se
0 hias proti

Závěr * Zo Lutín schvaluje beúplatný převod pozemků
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 6.2,6.3
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9. Schválení půičkypro TJ SIGMA Lutín' dotace RC Klásek

Místostarostka obce doporučuje poskytnout půjčkriTJ SIGMA Lutín formou smlouvy
Rozprara k bodu -

TJ Sigma obdrŽí peníze. poté vyhlásí výběrové řízenína dodavatele'
rcalizace oprav l . 1 -3 0 .4.201 3' návratnost půj čky 1 0. 5' 20 1 3
Ing. Navrátii - souhlasí s poskytnutím půjčky
Ing. Chrást

-

na podzim
.

Hlasování k bodu -souhlas
formou smlouvy o půjčce
1ul

s

poskytnutím půjčkyTJ SIGMA Lutín ve výši 345.987.-Kč

hlasů pro

0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 lrlasů pro
0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Závér _ Zo Lutín schvaluje poskytnutí půjčkyTJ SIGMA Lutín
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 7.1
Dotace RC Klásek, poskytnutí bezúročnépůjčky
Z. Tomková oznámila o ziskání 2 dotačníclrtitu1ů RC Klásek Lutín, dotace bude využita
pro opravu sociálního zatízeniv internátu SSŠSLutín
Rozprava k bodu

-

lng. Kozáková - oprava majetku ol. kraje - internátu? Najít prostor pro Klásek v obecním majetku
Z.Tomková - prostor plo pIoVoZ Klásku v ob. majetku není, dohoda s SSŠS Lutín je,
Že Klásek nebude 5 let platit nájem
Ing. Pavlíček- navrhuje zakoupit objekt č.p. 1 Lutín. vhodný prostor pro RC Klásek
A.Bábek - vysoká prodejní cena, nutná celková rekonstrukce

Hlasor,ání k bodu
14 hlasťl pro
0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

- Zo berena vědomí ziskánidotace nc rtasei<

-10Hlasovárrí k bodu

-

návrh usnesení

14 hlasťr pro
0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo LutÍn bere na vědomí získání dotace RC Klásek
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.7.2

Hlasování k bodu - zpracováním smlouvy mezi obcí a RC Klásek o posky'tnutí bezúročné
pťrjčkyve výši I07.740;Kč
14 hlasů pro
0 hlas zdtžel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 lrlasů pro

0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín souhlasí s poskytnutím půjčkyRC Klásek
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 7.3

10.

Různé
Ukončenípůsobnosti VYTEP Uničov
Starosta obce informoval o prode.ji plynové kotelny fě

Rozprava k bodu
Ing. Kozáková

ABA Teplárenská olonrouc

-

- kolik je ročnínájemné?

A. Bábek - 50 tis. Kč/rok, od příštíhoroku bude činit 60 tis. Kč/rok

s.r.o.

-

Hlasování k bodu

-

lt

-

bere na vědomí ukončenípůsobrrosti

VYTEP Uničov

14 hlasů pro

0 hlas zdržel se
0 Iilas proti

Hlasoválrí k bodu - návrh usnesení
14 hlasů pro

0 hlas zdrŽel se
0 hias proti

Závěr _ Zo bere na vědomí ukončenípůsobnosti VYTEP Uničov.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 8.1

Ý

Plán obnovy areálu TJ SIGMA Lutín
Starosta obce inťormova1přítomné o vypracování plánu obnovy areálu TJ

a předání členůmZo.

Rozprava k bodu
Ing. Navrátil

SIGMA

-

- navrhuje svolat schůzku členůZo a vedení TJ SIGMA Lutín. kde

se brrde konkrétně.jednat o

využitía organizace jednotlivých budov

A.Bábek - zvolit skupinu osob, která se bude problematikou zabývat lrlouběji,
vyvěsit na webové stránky obce návštěvní hodiny pro veřejnost spolu s kontakty
na příslušnéosoby TJ
Mgr. Weidingerová - tento návrh padl před 3 měsíci, termín tohoto úkolu byl do 30.5.2012
Irrg. Chrást - chtě1i bychom multifunkční halu
Ing. Kovařík - podklady pro Zo jsme podali k 30'5.. vei'ejné hodiny v tenisové hale jsou
ťrterý a čtvrtek, máme problém se zajištěnín dozoru
E. Jarošová - kolik je nyní aktivrrích členťr?
Ing. Kovařik-234 členů,aktivních cca 150
Ing. Navrátil - svolejme schůzku. at' se přihlásí členovéZo,kteŤi mají zájem o jednání
A' Bábek - pověřuje pana Ing. Chrásta o telmín svolání schůzky, sdělení všem členťrm Zo
Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí Plán obnovy areálu T.I SIGMA Lutín
14 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti
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Hlasování k bodu - Zo pověřuje ing. Chrásta svoiáním pracovní schůzky
14 lilasů pro
0 hlas zdtže\ se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 lrlasů pro
0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo bere na vědomí Plán obnovy areálu TJ Sigma Lutín a pověřuje Ing. Chrásta
svoláním pracovní schůzky
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 8.2' 8.3
Zpráv a kontrolního výboru
Ing. Hofírek provedl kontrolu zápisů Ro a Zo, úkoly které byly zadány byly splněny.
Závěrem konstatoval, Že se zadává málo úkolťr konkrétním osobám, chybí konkrétní termíny,
navrlruje toto zlepšit.

Závěr _ Zo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 8.4
11. Diskuze

Ing. Kozáková - zateplení budovy MŠLutin?
A. Bábek - Žádost o dotaci byla staŽena, celkové náklady se pohybují okolo 5.5 mil. Kč,
dotace by činila pouze 500 tis' Kč
A.Dozrál - jak vypadá jednání s fou Královská obchodní?
A.Bábek - jednáme, neznáme závěr
Z.Novotná - zabezpečenísociálního zaŤízenína TS Lutín?
Ing. Václavík - na TS je sociální zaŤízenízabezpečeno
J.Galda - není, WC se nedá pouŽívat, není WC pro Ženy a muŽe, chybí šatna pro Ženy, sprclra.
střechou do blrdovy zatéká

J. Smička - parkování aut ulice U Kapličky
Ing. Václavík - Ro navrhla z obou stran uiice opatřit značkami zákaz stání, poslán
poŽadavek na MM olomouc, čekáme na odpověd'
J.Smička - poloŽení retardérůna příjezdové komunikace do obce?
Ing. Václavík - MM olomouc. odbor dopravy nepovolí. jsou to komunikace
2. třídy
E.JaroŠová - v Třebčíně rr1. na Lípy, navrhuje osadit značkou omezení ryclrlosti
A. Bábek - omezit rychlost na 40 km/hod'

Ing. Hoťírek - navrhuje omezení rra 30 km/hod.
E' JaroŠovácesta Za nádražím,Třebčín?
Ing. Váciavík - začináme letos na podzim, v současnosti je vybraná fa pro výběrové Ťízeni,
investice 6 nril. Kč. v příštímroce bude akce dokončena
F.Špunda - proběhlojednání s p. Začalem ohledně parkování aut?
a.gauek iazákladě kol. soulrlasu. parkování aut v zadní části objektu. obec nebude souhlasit

-

pouŽíváníobecní komunikace
F.Špunda - rravrhuje cestu z druhé strany. varianta vydlážděrrí, aby auta měla přístup,
v projektu bylo 2,70 m pro průjezd aut, nyrrější stav vjezdu je 2.30 m
ing. Adler - nedodrŽení projektové dokumentace. navrhuje provést kontrolu
J.Galda - piacené parkování aut Na Sídlišti, byly ubrány 2 místa
A. Dozrá1- parkovacích rníst je dostatek, nor,á nrísta mají velikost podle normy
Irrg. Mišák -nejsou dokončeny povrchové úpravy po výstavbě vodovodu, ptá se pí. Tomkové,
jak vypadá situace kolem kapličky
2. Tornková - transfer kapličky ministerstvo kultury zamít\o. Pokud zažádáme opět bude stejné
rozhodnutí. Chce pomoci zažád'at o dotaci na opravu kapličky majitele pozemku pana Mikmeka
In-e. Mišák - z jakého důvodu bude transfer zamítnut?
Z.Tomková - transťer není moŽný, kaplička nemá záklaďy, šlo by o její rozebrání. Není ohroŽena
např. tím' Žeby stáIa u cesty
Ing. Naisak - stavba haly v u]'. Za Rybníčkem.znehodnocení 2 stav. míst' co o tom představitelé obce
vecll.'
Ing. Hofírek_ závěr z jednáníohledně budovy Čsotrebein
A.Bábek - budova je ve špatném Stavu, Ro rozhodla, Že objekt nekoupíme
Z.Tomková - clrtějí prodat jen budovu' pozemek pod budovou ne

Hofirek - dotaz na vedení ohledně reorganizace oU
Václavík - v rámci správy budou propuštění 2 zaměstnanci
Hotírek - budou propuštění zanrěstnanci. kteří nemají naplň práce?
Václavík - ještě není rozhodnuté, kdo bude propuštěn
F.Špunda - dotačnítitul na vý'stavbu chodníkťr?
A.Bábek - je připravena Žádost, termín k vyhlášeni žáďosti o dotaci je 18.6.2012
J.Galda - v areálu bývalého ZD by|y vysypárry 2-3 kontejnery azbestol,ého odpadu,
byiy zasypán5l
Ing. Navrátil - situaci nechat prověřit
A.Bábek - obešle Se' na podnět občanů,dopis na odbor Životnílro prostředí MM olomouc
Ing. Kozáková - výstavba cyklostezky Lutín - Třebčín?
e.-sauek - pokrrd bude vykoupen pozemek od p. Sekyry, je nutné ještě neclrat dopracovat projekt,
vyřídit stavební povolení. následně lze začiÍs výstavbou
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Hlasování o návrhu usnesení
14 hlasťr pro
0 hlas zdrže| se
0 hlas proti

Starosta obce ukončil zasedání Zo obce Lutín ve 21,45 hodin'

V Lutíně 6.6.2012
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Zdena Tomková
místostarostka obce
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