OBEC Lutín
Škoh'í2O3, 783 49 Lutín

ZAPIS

z 14. zasedáníZastupitelstva obce Lutín,
konaného ďne20.3.2013 v Lutíně

Zpravoďq:

Ing. Radek Navrátil

ověřovatel é záptsu: František Špunda' Hynek Bokůvka

Zapisovatel:

Edita Surzynová

Přítomno:

15 členůZo ďIe přiloženépresenění listiny, Ing.
12 hostů dle přiloŽené presenčnílistiny

L. Václavík

Program iednání:
Zahájení, volba zpravodaje a ověřovatelů zétptsu
Kontrola usnesení z 13. zaseďání Zo
Kompostárna
Závěrečný účetzarokz}I3
5. Zpráva o činnosti místnísamosprávy
- zpráva o sport. a kulturních akcích
6. Schválení půjčkyTJ Sigma
7.PIán investičnívýstavby na rok 2013
8. Návrh rozpočtu na rok 2013 _ pověření Rady
9. Rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2013
10. Schválení upraveného znaleckého posudku
11. Smlouva o vypůj čce mezi obcí a Regionem HANÁ
I.
2.
3.
4.

12. Různé
13. Diskuze

1'.

Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájll starosta obce Antonín Bábek' v 18.15 hodin.

P.starosta obce konstatoval' že zasedání bylo řádně svoláno' informace o konání byla
zveřejněna na úřednídesce obecního úřadu Lutín a na internetových stránkách www. lutin.
cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedáni a ďáIe konstatoval , že je přítomno 15
členůzastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Program jednání - p. starosta seznámil přítomné S programem jednání Zo, navrhl doplnění
programu o bod 3 _ Kompostárna Lutín _ osnova bude posunuta o 1 bod.

Hlasování o programu jednání
15 hlasů pro

0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Záryěr _ program byl schválen všemi hlasy

1.L Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

P. starosta obce navrhl na zptavodaje Ing. Radka Navrátila a ověřovatelů zápisu

pana

Františka Špundua Hynka Bokůvku'

Hlasování k bodu - návrh zpravoďqe Ing. Radka Navrátila
14 hlasů pro

hlas zďržel se - Ing. R. Navrátil
0 hlas proti
1

Hlasování k bodu - návrh ověřovatelů zápísu: František Špundaa Hynek Bokůvka
13 hlasůpro
2 hlasy se zdržely - František Spunda' Hynek

Bokůvka

0 hlas proli

Kontrola usnesení z L3. zasedání ZO
Místostarostka Zdena Tomková provedla kontrolu usnesení z
2.

13

. zaseďáni

Zo.

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková: zusnesení bod č. 7.1. nebyl splněn' zapsat do zrípisu. o kamerovém systému
bude jednráno v bodě rizném.
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Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí
15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr _

Zo LutÍn - bere na vědomí kontrolu

usnesení z 13. zasedáníZastupitelstva

obce

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod
3. Kompostárna

č. 1.1

Lutín

Místostarostka Z. Tomková vysvětlila' Že předmětem nabídky je vypracování projektové
dokumentace a analýzy odpadů k podání žádosti o dotaci na vybudování kompostárny
v areálu Zemědělského druŽstva Senice na Hané na pozemcích obce Lutín s kapacitou
ročníhoprovozu do 900t.
Náklady Ía zpracování proj ektu j sou:
Analýzapotenciálu odpadů 25 000'- Kč
Zpracováni žádosti
7 000'- Kč
Vypracovaná dokumentace 60 500'- Kč
Celkem
92 500,-Kč
DPH 21%
19 425,- Kě
111 925'- Kč
Celkem s DPH
Příloha č. 1 k zápistt_ jen u originálu
Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková - bod 3.I. analýzq nemáme na to na obci síly?
Z. Tomková- analýzu a projekt by měl provést specialista, kteý nám zátoveřl pohlídá celé
dílo během realizace
Ing. Chrást - je velká šance' že dostaneme dotaci?
Z. Tomková - řekla bych že máme velkou šanci, navíc pokud dotaci dostaneme projektová
dokumentace se započitává ďo uznatelných nákladů.
Ing. Kozáková _ stavba za 10 milionů ?
J. Galda - projekt řešír,ybudování zpevněné plochy (celková asfaltová plocha 70 m\ stavbu
haý na uskladnění techniky, nákup traktoru, štěpkovačea dalšípotřebné techniky.
F. Spunda - nejsou tam tlakové nádrže,jaké to budou zátěže do budoucna.
H. Bokůvka - kolik tun trávy navezeme a co s tím, zptacování 2x _ 3x denně
J. Galda _ promícháváni trávy strojem se provádí 2 x tydně
F. Spunda - na kolik ten kompost přijde.
Z. Tomková _ 5 let je udržitelnost projektu, kompost nesmíme prodávat,je to pro naše úěely.
A. Bábek - mysleme na budoucnost, co s tím odpadem budeme dělat (kompostárna bude
sloužit i pro občany)
Ing. Václavík - je potřeba mít nějakou strategii. Kompostárna z tohoto pohledu je dobrá věc.

Ing. Chrást - pokaždénový projektzistává.

J. Galda - předložili jsme podklady pro zpracování analýzy a projektové dokumentace' podle
mne máme velkou šanci získat dotaci.
Ing. Adler - jaký je termín podání žáďosti o dotaci ?
Z. Tomková _ duben' květen.
Ing. Adler - ptám se proto, že na vypracoviáni analýzy je problém s časem, aby se stihla
předložit v termínu žádost.
A. Dozrál - jak s odpady a elektřinou
J. Galda - nic ztoho není potřeba budovat' je potřebné dobudovat nádrž na povrchovou vodu.
F. Špunda - traktor a dalšítechniku včetně zpevněné plochy lzevyužit do budoucna i najiné
účely
J. Galda - byli jsme se s paní místostarostkou podívat na kompostárnu v Dlouhé Loučce a
Uničově, kde jiŽ zahájili provoz kompostárny. Představujeme si lybudování kompostárny
jako mají v Dlouhé Loučce.
Z. Tomková -byla by škoda' do toho nejít.
Ing. Hofirek - kdybychom ziskali 50Yo dotace na vybudování kompostárny, je to stále
ýhodné. V budoucnu můžemekompostovrání nabídnout jiným obcím. Navíc techniku
můžemevyužíti do Třebčína.Je neštěstí vidět pana Smičku, jak jezdi se zastaralýn
traktorkem a odklízi moký sníh, hořela mu spojka.
A. Bábek - bude to rozhodně pro nás plus.
Ing. HoÍírek- vypracování projektu za II2 000,- Kč bychom měli schválit, tlačínás ěas.
A. Bábek - V projektu vybudování kompostárny dále pokračovat' uhradit částku 112 000,- Kč

ztozpočtu.

Hlasování bodu _ Kompostárna Lutín - uvolnění prostředků ve výši 112.000,- Kč z rozpočtu
obce

14 hlasů pro
1 hlas se zdrže| - Hynek
0 hlas proti

Bokůvka

Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 hlasů pro
1 hlas se zďržeI
0 hlas proti

- Hynek Bokůvka

Závér: ZO schvaluje uvolnění finančníchprostředků z rozpočtu obce ve výši 112.000,Kč na lypracování ana|ýzy a projektové dokumentace na vybudování kompostárny
v Lutíně.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 2.1.
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4. ZávěrečnÝ účetobceLutínza rok2012
Ing. L. Václavík vysvětlil závěreěný íč,et.

A. Babek * celkový

dojem je dobrý, hospodařili jsme poměrně dobře. Není ukončeno
přezkoumání hospodďení, proto dnes neschvalujeme, ale pouze projednáváme a bereme na
vědomí.
Příloha č.2k zápisu_ jen u originálu
Rozprava k bodu: nebyla
Hlasoviíní k bodu

-Zo

projednalo Závěrečný učetzarok20l2

15 hlasů pro

0 hlasů zďržel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
15 hlasů pro
hlas zdržel se

hlas proti

Závér _ Zo Lutín projednalo a vzalo na vědomí ZávérečnýúčetObce Lutín za rok2012.
Závěrečný účetbude schválen na nejbližšímzasedání Zo po ukončenípřezkoumání
hospodaře ní za rok 2012.
ZO schvaluje účetnízávěrku Obce Lutín za rok2012.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

5.

č. 3,1,,3.2.

Zpráva o činnosti místnísamospráw

Tajemník oÚ Ing. L. Václavík okomentovaI zprávu o činnosti místnísamosprávy a obecního
uřadu Lutín za rok 2012. Tento bod se neprojednával na Radě obce, dostali jste ho všichni
poštou.

Příloha č. 3 k zápistl_ jen u originálu
Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková - formulace,,nad rámec", zase to tam je, jako každý rok
Ing. Václavík - dobře, příště to napíšijinak

Místostarostka Z. Tomková předložila seznam kulturních akcí, které V Íoce 2012 proběhly,
pochválila všechny členy SPoZu a Kultumí komise. odezva na proběhlé akce byla pěkná.
Stručně jsem doplnila výklad o činnosti komisí. Dále jsem obdrŽela zprávl o činnosti od
občanského sdruŽení SAK Třebčín, JSDH Třebčín.RC Klásek předložízprávu příštítýden.
Čekrám nazprávuo činnosti od TJ a SDH.

Rozprava k bodu:
Ing. Koziáková - příště lypracovat nějaký stručný výah z činnosti jednotlivých občanských
sdružení.
Z. Tomková - za SPOZ a Kulturní komisi máte předložen stručný výklad u seznamu
kulturních akcí. Za občanská sdružení'která sponzorujeme do příštěněco vypracuji.

Hlasování k bodu

-

ZObere na vědomí zptálu o činnosti místnísamosprály zarok2}I2

15 hlasů pro

0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh usnesení
15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín bere na vědomí Zprávu o činnosti místnísamosprávy a ObecnÍho
úřadu Lutín zarok20|2 azprávu o sportovních a kulturních akcích zarok2012.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

6. Schválení půičekTJ Siema

č. 4.1

Lutín

P. starosta: V červnu 2012 schválil Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) pro TJ
Sigma Lutín dotaci na rekonstrukci šaten ve výši 311.388'- Kč, rozhodnutí SZIF č,.4L20I2lÍ3. Celkové náklady byly odhadnuty na 345 987,- Kč. TJ nás požádala o půjčkuna
přeÍinancování tohoto projektu. Na zastupitelstvu 6.6.2012 jsme schválili poskýnutí půjčky
ve výši 345.987,- Kč; usnesením č. l0' bod 7.L v letošnímroce TJ máztealízovat projekt,
proto oslovila několik firem, nejnižšínabídka však činí400.000,- Kč. Z tohoto důvodu nás TJ
požádala o navýšeníbezúročnépůjčky.Navrhuji podpořit TJ a půjčkujim naýšit' Pokud
budete souhlasit' je potřeba revokovat usnesení č. 10, bod. 7.1 ze dne 6.6.2012.
Příloha č. 4 k zápisu_ jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Koziíková - oslovily jsme s Mgr. Weidingerovou TJ o podrobnější vysvětlení, Ing.
Chrást má napsané co kolik bude stát, ale nám chyběl přesný počet oken a dveří, které se
budou vyměňovat. Taky bychom chtěly, aby za obec bylněkdo přítomen na schůzkách TJ.
Ing. Chrást - nic proti Klásku, ale bylněkdo na jeho schůzkách výběrové komise?
Z. Tomková - arto,jsem členkou výboru RC Klásek.
Ing. Navrátil - je to po dlouhé době kdy TJ žádápůjčkuna inveŠtičníakci, podporuji tak jak je
to navrženo. Navíc zástupce za obec v TJ je samotný Ing. Chrást.
Ing' Chrást - klidně' játamnic netajím.
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F. Spunda - je tojasné, ať obec do ničeho nespadne.
Ing' Chrást - izlko tam není'
Ing.Navrátil - jak bude ošetřeno vrácení půjčky?
Ing.Chrást - ztoho co zbude zaplatíme, vidím to na rok na dva v podobě splátek.
Ing. Kozáková _ určit termín' do kdy bude půjčkasplacena.
A. Bábek - připravíme smlouvu se všemi náleŽitostmi a předložíme Radě obce. Nachystáme
ji tak, aby měla všechny náleŽitosti.
Ing. Chrást _ první splátka by byla ve výši poskytnuté dotace' kterou nrím bude proplácet
SZIF (311.388,- Kč). ZbývaJícíčástku bychom uhradili v několika splátkách.
Ing. Kovďík (host) - navrhujeme splátkový kalendríř na dobu 5 let po 30.000'- Kč. Nebo na
dobu 4 let po 35.000,- Kč za rok.
Ing. Pavlíček- nebo se naskýá 3 vaianta_ žádat o prominutí.
J. Galda - chválíme je a teď jim házime klacky pod nohy.
A. Bábek _ RC Klásku jsme odpustili částku 10. tis. Kč, tak můžemeodpustit i nějakou
částku TJ, bude to splaceno dříve.
Ing. Mačrík(host) - TJ předložilo na Region Haná2 výbomé projekty. Jeden je již schválený
na SZIF, druhý ještě ne. Proto řešte splátky prvního schváleného projektu. Druhý projekt buď
vyjde nebo nevyjde, po případném schválení řešte dál.
A. Brábek - teď schvalujeme první projekt, rekonstrukce šaten ve výši 400.000,- Kč.
Ing. Kozáková - co se Za těch 400 tis. bude dělat ?
Ing. Chrást - výměna 21 velkých oken s pevnou ťtxací,10 velkých oken výklopných, 3 malá
okna výklopná,2 malá s ťtxací,dále ýměna krytiny a podbití. Dojde také ke změně vytápění.
Ing. Nawátil_ doporučuji aby je obec podpořila.
Ing. Kozáková-jsme rádi, Že se rekonstrukce bude provádět, je to pro nás také důleŽité,aby
byl do budoucna areál pěkný a mohl se více využívat.

Hlasování k bodu _ revokace bod 7.1 usnesení č,. I0l20I2
14 hlasů pro

hlas zdržel se _ Ing. Chrást
0 hlas proti
1

Hlasoviíní k bodu

-

návrh usnesení

-

Ing. Chrást

14 hlasů pro

hlas zdržel se
0 hlas proti
1

Závěr _ Zo Lutín revokuje bod 7.1 usnesení Zo č.l0 ze dne 6.6.2012
půjčkyTJ Sigma Lutín ve ýši 345 987'- Kč

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

-

poskytnutí

č. 5.1

Hlasování k bodu - schválení půjčkyve výši 400.000'- Kč na rekonstrukci šaten fotbalového
oddílu s termínem první splátky neprodleně po obdrŽení dotace ze SZIFu.
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14 hlasů pro

hlas zdržel se - Ing. Chrást
0 hlas proti
1

Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 hlasů pro
1 hlas zdrže| se - Úrg. Chrást
0 hlas proti

_ Zo Lutín schvaluje půjčkuTJ

Sigma Lutín ve ýši 400 000,_ Kč na
rekonstrukci šaten fotbalového oddílu s termínem první splátky neprodleně po obdržení
dotace ze SZIFu (splátkoý kalendář).

Záxěr

K tomuto bodu bylo přijato usnesení 5.2
P. starosta - TJ předložila druhou žádost o poskýnutí bezúročnépůjčkya to ve výši 500.000,Kč na rekonstrukci herny stolního tenisu. Potřebují prostředky na předfinancování i tohoto

projektu. Projekt byl schválen výběrovou komisí rady Regionu Haná, dosud se však čeká na
rozhodnutí ze SZIFu, proj ekt j e oznaěen č,. 20 -L-20 12 l 13 .

Hlasování k bodu - Zo schvaluje půjčkuzrozpočtu obce na rok 2013 ve ýši 500 000,_ Kč na
rekonstrukci herny stolního tenisu, s termínem první splátky neprodleně po obdrženíčástky ze
SZIFu (splátkový kalendář)
14 hlasů pro

hlas zdržel se _ Ing. Chrást
0 hlas proti
1

Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 hlasů pro
1 hlas zďržel se _ Ing. Chrást
0 hlas proti

Závér - Zo Lutín schvaluje poskytnutí půjčkyz rozpočtu obce na rok 2013 ve výši
500.000'- Kč na rekonstrukci herny stolního tenisu, s termÍnem první splátky
neprodleně po obdrženídotace se SZIFu.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení 5.3
7.

Plán investičnívÝstavbv. vÝznamnÝch oprav. rekonstrukcí a pořízenímaietku na rok

2013

Plán investičnívýstavby, význartných oprav, rekonstrukcí a poÍízenímajetku na rok 2013
předneslp. tajemník Ing. L. Václavík. Přibude boď26 - kompostárna.
Příloha č. 5 k zÍryisll- jen u originálu
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Rozprava k bodu:
J. Galda - výstavba chodníkůstará část, kdy se to bude realizovat?
Ing. Václavík - výběrové Íízenise provede teď, aby v květnu' nejpozději
nastoupit fi rma k reahzaci.
Ing'. Hofirek - dlouho nečekat' začítrealizacipo hodech.
F. Spunda - všeje nachystané ?
Ing. Václavík - ano, je to připravené.
F. Špunda _ jak s vodním prvkem
J. Galda - zónana venčenípsů
A. Bábek - určitě ne.
Ittg.Kozáková - kolik bude stát ýběrové Ťizení?
Ing. Václavík - 10 až 15 tis.

v červnu mohla

Zo schvaluje upravený Plán investičnívýstavby, ýznamných oprav,
rekonstrukcí a poŤizení majetku na rok 2013
Hlasovríník bodu 15 hlasů pro

0 hlasy proti
0 hlasy se zdržely

Hlasování k bod _ náwh usnesení
15 hlasů pro

0 hlasy proti
0 hlas sezďržel

zo Lutín schvaluje upravený Plán investičnívýstavby, ýznamných oprav'
rekonstrukcí a poÍízenímajetku v roce 2013

Závěr _

K tomuto bodu bylo přijato usnesení 6.1

8.

Rozpočet Obce Lutín na rok 2013

Členy zastupitelstva s rozpočtem obce Lutín na rok 2OI3 seznámil pan starosta. Rozpočet je
dobře postavený, my jsme chtěli jít 10% dolů, aby byla nějaká rezerva, nakonec jsme šli
pouze o 7Yo' Naše účetní- pariPazďerová je připravena zodpovědět otazky k rozpočtu.
Příjmová část je bez připomínek.
U ýdajů je potřeba udělat následující změny:
a) Sigmundova střední škola poŽádala obec Lutín o příspěvek ve výši 10.000,- Kč na
vzďěIávaci pob}.t žákůdo partnerské školy. Ro Lutín tento příspěvek schválila, sniží
se tedy bod 12) o 10 tis. Kč a vznikne nový bod 40) - střední odbomé školy.
b) kompostárna bude dalšíbod ve ýdajové části a to 4I) _ l,ryužívánía zneškodňování
ostatních odpadů. SníŽíse tedy poloŽka v bodě č. 1 o 112.000,- Kč (v plánu Investiční
výstavby je sníženbod 3)
c) včervnu 2OI2bylataktéžzastupitelstvem obce schválena půjčkaRC Klásek ve výši
277.000,- Kč' do rozpočtu je potřeba tedy zahmout. Zvýšíse tedy o tuto částku bod
27) na 41 1 tis. Kč a celá výdajová část potom na 45,857 tis. Kč.
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Financování
V bodě l) dojde také k navýšenío ěástku 277 tís. Kč' celkem tedy k zapojeni prostředků
minulých let ve výši7.824 tis. Kč.
Příloha č. 6 k zápisu- jen u originálu
Rozprava k bodu: není
Hlasování k bodu _ schválení k rozpočtu obce
14 hlasů pro

hlas zďržel se _ Z. Tomková
0 hlas proti
1

Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 hlasů pro

hlas zdržel se _ Z. Tomková
0 hlas proti
1

Závěr -

Zo Lutín schvaluje Rozpočet obce Lutín na rok

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

2013

č. 7.1

Rozpočtová opatření

Rozpravakbodu-není
Hlasování k bodu: Pověření Ro k provádění rozpočtových opatření
15 hlasů pro
0 hlas zďržel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Zá*ěr _

Zo Lutín pověřuje RO

prováděním rozpočtových opatření v plném rozsahu.
provedených
Ro bude informovat o
opatřeních na nejbližšíchzasedáníehZo.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.7.2
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Rozpočtový výhled obce
P. tajemník seznámil všechny přítomné zastupitele

s

rozpočtovým výhledem na rck 2014 _

2018.

Rozpravakbodu-není
Hlasoviání k bodu

- Zobere

na vědomí rozpočtoý výhled na rok 2014

až20I8

15 hlasů pro

0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - usnesení
15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr _

Zo

bere na vědomí rozpočtový výhled obce 2014 - 2018.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod
9. Rozpočet

č. 7.3

Mikroreeionu Kosířsko na rok 2013

P' starosta seznámil všechny zastupitele s návrhem rozpočtu Mikroregionu Kosířsko na rok
2013.
Příloha ě. 7 k zátpisu

-

jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Pavlíček- kdo nás zastupuje na Mikroregionu Kosířsko ?
A. Bábek _ já
Ing. Pavlíček- a kdo na Regionu Haná?
A. Babek * na regionu já aparn místostarostka

Hlasování k bodu: schválení návrhu rozpočtu Mikroregionu Kosířsko na rok 2013
15 hlasů pro

0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Hlasoviíní k bodu - návrh usnesení
15 hlasů pro

0 hlas zďržel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo schvaluje rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2013
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 8.1
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10. Schválení upraveného znaleckého posudku

P. starosta _ obdrŽeli jste upravený znalecký posudek od Ing. R. Drnovského, který se týká
odkoupení pozemků pod výlohami staých obchodů na Růžovéul. 182-185. K tomu byla ještě
přiložena důvodová zpráva. Původníznalecký posudek jsme odsouhlasili v zátŤi loňského
roku, kde cenaza odkup pozemků byla vyčíslenana 13.380,- Kč. Jelikož vzešla v platnost
nová vyhláška o znaleckých posudcích, bylo nutné provést aktualizaci znaleckého posudku.
Po úpravě činícelková ěástka 13.880,- Kč. Proto je potřeba předchozí usnesení revokovat.
Příloha č. 8 k zápisu - jen u originálu

Rozpravakbodu-není
Hlasování k bodu: Revokace bodu 7.1 z Usnesení Zo č.II|20L2 ze ďne 5'9.2012
15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasoviání k bodu

- návrh usnesení

15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _

Zo Lutín revokuje

bod 7.1 z Usnesení Zo č.1112012 ze dne 5.9.2012

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 9.1

Odkup pozemku
P.starosta - nyní můžemepřistoupit k odsouhlasení odkupu pozemku parc. č. 567, k.i. Lutín
o výměře 40 m2 (6.852,- Kč) a pozemku parc. č. 568, k.ú. Lutín o výměře 4I m2 (7.023.30)
v celkové částce 13.880,- Kě.

Hlasování k bodu: Schválení odkoupení pozemku parc. č. 567, k.íJ'. Lutín o výměře 40
(6.852,- Kč) a pozemku parc. č. 568, k.ú. Lutín o ýměře 4I m2 (7.O23.3O Kě)
15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Hlasoviárrí k bodu _ návrh usnesení
15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

I2

m2

Závér _ Zo LutÍn schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 567, k.ú. Lutín o rýměře 40 m2
od s.p. v likvidaci MEZ Mohelnice za cenu 6.852,- Kč a pozemku parc. č. 568, k.ú. Lutín
o výměře 4l' m2 za c€nu 7.023,30 Kč od s.p. v tikvidaci l'4lF,Z Mohelnice. Celková cena
pozemků po zaokrouhlení dle znaleckého posudku č. 3660_5/13 činí13 880'_ Kč.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

11.

Smlouva

o

č. 9.2

vÝpůičceRegionu HANA

P.starosta _ na předchozím zasedání zastupitelstva obce č. I3l20I2 jsme neschválili smloulu

o ýpůjčcedětského hřiště v areálu MŠLutín mezi Regionem Haná a obcí Lutín pro
nedostatky ve smlouvě. Nyní předkládráme upravenou smlouvu dle vašich připomínek. Dnes
vám bylještě dodán návštěvní aprovozní řád dětského hřiště v areálu školky.
Pokud máte ještě nějaké připomínky ďávám prostor k rozpravě.
Příloha č. 9 k zápisu- jen u originálu
Rozprava k bodu:
Ing. Hofirek - smlouva uzavŤená podle 659 _ uvést, že se jedná o paragraf ($ 659)

Hlasování k bodu: Schválení smlouvy o výpůjčceRegionu HANÁ
15 hlasů pro

0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Hlasoviíní k bodu - návrh usnesení
15 hlasů pro

0 hlas zdtželse
0 hlas proti

Závěr _ zo LutÍn schvaluje Smlouvu o výpůjčcedětského hřiště (herních prvků dle
přílohy č. 1 ve smlouvě) v mateřské škole Lutín mezi Obcí Lutín a Regionem HANÁ v
rámci projektu Volnočasová infrastruktura obcí MAS Regionu HANÁ.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

12.

č. 10.1

Různé

Informace o lyhlášení druhé Z|ínskéwýrw
P. starosta _ já a paní místostarostka jsme se připojili do ,'Druhé Zlínskévýzvý', která chce
vyzvat vládu' aby co nejvíce prostředků určených pro integrovaný rozvoj uzemi, minimálně z
65oÁby|o prakticky narokovým systémem čerpiínopřímo obcemi, městy a jejich sdruŽeními.

I3

Vzhledem k tomu, že jsme se zapojili dostaneme zdarma ceduli na které bude napsáno, Že
naše obec má nárok na peníze z Ewopské unie. Ceduli můŽeme umístit pod značku obce.
Pokud máte zájem připojit se k výzvě, můŽete se připojit i vy' buď jako zastupitel nebo jako
ýzická osoba.
Rozprava k bodu:
Ing.Kozáková - proč to nedat na úřední desku? Cedule nám nic nepomůže,dejte to na úřední
desku.

Navrátil - dejte to jen do vývěsek.
Ing. Kozáková_ cedule sama o sobě nic neřeší
Ing. Adler - rozešlete nám odkaz na webové stránky druhé Zlínskévýzvy
A. Brábek - umístěnícedule pod značku obce nechcete. Bereme tedy informaci o druhé
Ing.

Z|ínskévý zv ě na vědomí.

Hlasování k bodu:
15 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
15 hlasů pro
0 hlas zdržeIse
0 hlas proti

Závěr

- Zolutín bere na vědomí informaci

o

vyhlášení ,,Druhé Zlínskévýzw",

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 11.1
4. ročníkiniciatiw ".za vwěšování Moravské vlaiky'' do společenství měst a obcí. které
se hlásí k Moravě, ieiím tradicím i kulturnímu dědictví

MístostarostkaZ. Tomková - byli jsme vyzváni, zda bychom se nechtěli připojit ke 4. ročníku
inioiativy a zároveŤ si zakoupit Moravskou vlajku. Vlajku můŽeme vyvěsit 5.6. ke 1150.
výročíod příchodu slovanských věrozvěstů sv' Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Vlajka
se nelTvěšuje pouze v jediný den, využíváse např. při hodech' slavnostech nebo dalších
významných moravských dnech. Některé radnice mají moravskou vlajku vyvěšenou i
celoročně.
Na posledním zasedání Rady jsme se dohodli že zakoupíme 2 ks vlajek.
Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková- od koho vznikla ta iniciativa?

Z. Tomková

-

iniciativa vznikla Moravskou národní obcí Brno' jinak jsme byli osloveni
panem Stanislavem BlaŽkem, kteý je regionálním zmocněncem iniciatir,y.
Ing. Mišák (host) _ přijde mi to separatistické
Ing. Navrátil - potvrzujeme historické skutečnosti
Ing' Adler - já bych se tomu nebránil
Ing. Kozáková - kdy se to bude vyvěšovat?
Z. Tomková - ke svátku sv. Cyrila a Metoděje, na hody a případně na naše akce.
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Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí zakoupení vlajky Moravy
15 hlasů pro

0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh usnesení
15 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _

Zo Lutín bere

na vědomí informaci o zakoupení a vywěšování vlajky Moravy.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 11.2

Zachování funkce tajemníka na obecním úřadě Lutín
Ing. Hofirek _ na prosincovém zasedání zastupitelstva se otevřela otézka o zachování funkce
tajemníka na oÚ. JelikoŽ se k tomu lyjádřil pouze pan starosta, Ing. Kozáková a Ing.
Navrátil, bylo dáno do zápisu' že se k této otézceještě vrátíme na březnovém zasedání. Měli
jste dost času na zvátžení,proto otvírám znovl diskuzi a vyzyvém aby se k tomu lyjádřil
každý zastupitel.
Rozprava k bodu:
A. Babek - funkce tajemníka je opodstatněná, jsem pro zachování funkce, měli bychom toto
funkění období nechat ve složeníjakém je.
Z. Tomková - dle mého nézoru je funkce tajemníka zb5t'ečná, místo tajemníka mít
zaměstnance - vedoucího úřadu.
Ing. Hofirek _ jsem pro zrušení funkce tajemníka
E. Jarošová _ mám stejný názor, zrušit funkci
Mgr. Weidingerová - souhlasím se zrušením
H. Bokůvka _ nemá to smysl, souhlasím se starostou
F. Špunda _ zachovattajemníka
Ing. Navrátil - starosta, tajemníkjsem pro zachování i místostarostky pro Třebčín,jelikož
obec se skládá ze dvou částí
A. Dozrál _ souhlasím se starostou, zachovat
J. Galda - pro mě jen vedoucí úřadu' funkce tajemníka ne
Mgr. Vychodilová - přikláním se k panu Hofírkovi, zrušit funkci tajemníka
Ing. Chrást _ jeden a půl roku před volbami nebudeme nic měnit' at' si to změní nové
zastupitelstvo
Ing. Pavlíček_ opodstatnění tajemník má, zbýtá 1,5 roku do noVých voleb
Ing. Kozáková - zda tajemník' či vedoucí úřadu, je mi to v podstatě jedno. V tuto chvíli jsem
pro zachov áni taj emníka
Ing. Adler - tuto otáukujsme měli řešit hned na zaěátku volebního období' v současnédobě
bych to nechal jak to je.
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Hlasoviání k bodu - zachovénífunkce tajemníka na oÚ
9 hlasů pro
0 hlas zďrželse
6 hlasů proti _ Z. Tomková,Ing. Hofirek, E. Jarošová' Mgr. Weidingerová, J. Galda,
Mgr. Vychodilová

Hlasování k bodu _ návrh usnesení
9 hlasů pro
0 hlas zdrželse
6 hlasů proti - Z. Tomková,Ing.

Hofírek' E. Jarošová, Mgr. Weidingerová' J. Galda,

Mgr. Vychodilová

Závěr _

Zo schvaluje zachovánífunkce tajemníka oÚ rutin

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 11.3

Kamerové zabezpečeníobce
P.starosta navrhuje určit tříčlennou pracovní komisi, která se bude kamerovým systémem
zabývat. Do komise navrhuje Ing. Pavlíčka,pana starostu a pana tajemníka.
Rozprava k bodu:
Ing. Hofirek _ řešit nejdříve s Policií
Ing. Chrást - dříve se tím již někdo zabýval
Z. Tomková_ ano, vedení obce, dostali jsme nabídku od KS Systému a Sigma Softu
Ing. Pavlíček- nechal bych oslovit nejprve 3 - 4 firmy, abychom se měli čeho chytit, neboť
nerozumíme která technika je lepší.
F. Špunda - celou obec stejně kamerovým systémem nepokryjeme
Ing. Pavlíček_ kamery v obci mají smysl' bť by se zachránila jediná l<rádež auta. Posledně
nás paní místostarostka informovala o kamerovém systému v obci Brehy na Slovensku, kde
efekt byl velký, ubylo v obci krádeží.

Hlasování k bodu _ ustanovení pracovní komise
15 hlasů pro

0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
15 hlasů pro

0 hlas zdrželse
0 hlas proti
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Záxěr _

zo

ustanovuje pracovní komisi, ve složenítajemník OU, starosta obce a
zastupitel Ing. Pavlíček,která předloží na příštímzasedání zastupitelstva materiál ke
kamerovému zabezpečení obce.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 11.4

13.

DISKUZE

Ing. Kozáková _ ještě se vrátim ke kompostárně, je potřeba specifikovat zpevněné plochy,
odkud kam povede komunikace' co na vybudování kompostárny říká inspekce životního
prostředí, co se bude dále ještě vyžadovatznašístrany.
Ing. Pavlíček- jak je to s cyklostezkou ? Je nějaký posun v odkupu pozemku od pana Sekyry.
Jeho podmínku o změnu pozemku z omé půdy na stavební pozemek jsme splnili.

Bábek _ ano, tato změna prošla 2. zněnou územníhoplánu obce. Pan Sekyra dále
požadoval zakreslení rozvodů kartalrizace - pan Látal tuto žádost vyřídil.
Ing. Chrást _ plánuje se dětské hřiště za hostelem, dostal jsem podnět, že maminky nemají
zájem tam chodit, neboť je obtěžují poKiky ubyovaných občanůzUl<rajiny.
A. Bábek _ projednáme tento problém s Policií ČR
J. Galda - hŤiště je využíváno hodně' hlavně v létě
Ing. Adler - je tam plot
J. Galda - ten plot je stále rozbitý, dokola ho opravujeme, bude potřeba vybudovat novou

A.

vstupní branku.

Ing. Chrást - 500.000,- Kč bych přesunul na herní prvky třeba do areáIu TJ Sigma, udělala by
se tam branka.

_

Ing. Kozáková

bude potřeba i na toto hřiště správce ?

Mgr. Weidingerová
na dva měsíce.

-

bylo by vhodné vzít na zkušební dobu správcovou tohoto hŤiště, třeba

lokalita za hostelem je ideální, hřiště komponované do parčíku,v létě tak
stromy chrání před sluníčkem.V areálu TJ dělat dalšíohrazení ?
J. Galda _ otézka tříděníodpadu azdtaženípoplatku' Co ztoho lidé mají' žetřídíodpad -

Z. Tomková

-

proč třídit. Potřeba větší osvěta k odpadům
F. Crha (host)

-

neustále podrobně informovat občany jak správně třídit a co z toho má obec.

Mgr. Weidingerová _ osvětu třeba dělat i při akcích, kde se sejde více občanů
Ing. Mišák (host) - dnes v 15. hod. proběhlo zde v aule jednání ve věci 2. změny územního
plánu obce Lutín. Jednání se zúčastnilstarosta, místostarostka a tajemník - vedení obce, ale
ani jeden z vás zastupitelů neproj evil zájem.
Na webových stránkách obce nebyly zápisy, usnesení zrady, objevilo se aŽ tento týden.
PoŽaduji' aby se mi tajemník Ing. L. Václavík omluvil za .....

Ing. Václavík _ omlouvám se zastupitelstr,u jak jsem Se na předchozím zasedáni choval
ohledně zapravení pozemku před domem pana Mišáka. Ing. Mišak mne napadl, Že jsem
nezabezpečil úpravu pozemku. Mrám však svědka - p. Látala, že pozemek byl upraven.
Ing. Mišák _ omluvil jsi se zastupitelstvu' ne však mě
Ing. Václavík _ omlouvám se
Ing. Mišák _ děkuji.
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Ing.

Navrátil- byljsem

se tam podívat, ažádnou díru jsem tam neviděl

Ing. Mišrík- až půjdešokolo, zazvořt na mne' já ti to ukážu.

A. DozráI - kůďý z nás se snaŽil upravit prostor před domem sám, kdo to chce mít hezké
vezme kolečka, doplní hlínu. V zimně si odklízímesníh, zvlášť kdyŽ vidíme, že to kluci z TS
nestíhají.

Starosta obce ukončil 14. zasedání Zastupitelstva obce Lutín ve 22.20.hod.

V Lutíně 20.3'2013

/

ověřovatelé záptsu

Přílohy:9xdletextu
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ffi

AntonínBábek
starosta obce

