
OBEC Lutín
Školní 2O3, 783 49 Lutín

ZAPIs
z 17 . zaseďání Zastupitelstva obce Lutín,

konaného dne 18.9.2013 v Třebčíně

Zpravodaj: Mgr. Milena Vychodilová

ověřovatelé zéryisu: Antonín Dozrál, Jan Galda

Zapisovatel: Edita Surzynová

Přítomno: 14 členů Zo dle přiložené presenční listiny, Ing. L. Václavík,
3 hosté

omluveni: Mgr. Milena Weidingerová

Program iednání:

I. Zahájení
2. Kontrola usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Lutín
3. Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č.6 a7l20I3
4. Přehled o hospodaření obce za Í. - 1 . 2013
5. Plnění plánu investiční výstavby v obci
6. Projednání personálního auditu na oÚ Lutín
]. Žáďost RC Klásek _ podpora obce k novému dotačnímu projektu

,,Rodina a ochrana práv dětí"
8. Různé
9. Diskuse

1. Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájtl starosta obce Antonín Bábek, v 18.10 hodin.

P. starosta obce konstatoval, že zasedéní bylo řádně svoláno' informace o konání byla
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lutín a na intemetových strrínkách www.1utin.cz'
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedžní a dále konstatoval, že je přítomno 10
členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednání _ p. starosta seznám1l přítomné S programem jednaní Zo,Ing. Kozáková
navrhla doplňující bod 6 možný personální audit oÚ, p. starosta bod 7 žád,ostRC Klásek -

podpora obce k novému dotačnímu projektu,'Rodina a ochrana práv dětí"



Hlasování o programu jednání s těmito změnami

l0 hlasů pro
0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Závér _ program s těmito změnami byl schválen všemi hlasy.

1.1 Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

P. starosta obce navrhl na zpravodaje Mgr. Milenu Vychodilovou a ověřovatelé zápisu
Antonína Dozrála aJana Galdu.

Hlasování k bodu - návrh zpravodaje Mgr. Milena Vychodilová

9 hlasů pro
1 hlas zďržel se - Mgr. Milena Vychodilová
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh ověřovatelé zápisu: Antonín Dozrá| a Jan Galda

8 hlasů pro
2 hlasy se zdržely - Antonín Dozrál, Jan Ga1da
0 hlas proti

V 18,15 hod přišel Hynek Bokůvka

2. Kontrola usnesení z 16. zasedání Zastupitelsfva obce Lutín

Místostarostka Zdena Tomková provedla kontrolu usnesení z 16. zasedáni Zastapitelstva obce
Lutín

Rozprava k bodu: Kontrola usnesení z 16. zaseďaniZo Lutín
Ing. Kozáková: RC Klásek dostal peníze, vrací se něco?
Z. Tomková: do 14. Ťíjna 2013 má Klásek předložit změny na SZIF' poté bude žádat o
prop1acení.

Hlasoviíní k bodu - Zo bere na vědomí kontrolu usnesení z 16. zasedání Zastlpitelstva obce
Lutín
11 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _ Zo bere na vědomí kontrolu usnesení z 16. zasedáníZastupitelstva obce Lutín

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.1.1

3. Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č.6'712013

P. taj emník vysvětlil j ednotlivá rozpočtová opatření odvětvového třídění.



Příloha č,.I_2k zápisu - jen u originálu
Rozprava kbodu: Rozpočtová opatření odvětvového tříděrrí $ rozpočtu č,.6,712013 _ nebyla
rozprava

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu
č.6,7l20I3

11 hlasů pro
0 hlas se zdtŽel
0 hlas proti

Závěrz Zo bere na vědomí Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu
č.6'712013

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 2.1

V 18'30 hod přišel Ing. Radek Adler

4. Přehled o hospodaření obce za 1. -7. 2013

A. Bábek vysvětlil přehled o hospodďení obce za I. - 7.2OI3
Příloha č. 3 k zápisu- jen u originálu

Rozprava k bodu:Přehled o hospodaření obce za 1. - 7 .2013
Ing. Kozáková: položka 19. neinvestiční pŤýaté transfery od obcí (zažzky).
A. Bábek: kůdáobec, která nemá ZŠ, musela přispívat. Škola v současné době dostává přímo
nažáka, ať je to žákzHněvotína, Slatinek nebo Luběnic.
Ing. Hofirek: položku 28 ostatní záležitosti kultury užmáme vyčerpáno 106,38 oÁ.

A. Bábek: ano, to je příjem.
Ing. Kozáková: poloŽka 34 komunál. sl.a uz. rozvoj _ z pronájmu pozemků, nepronajímáme
pozemky, zahrádky?
A. Bábek: pár ještě máme, pronajímáme.
a' Bábek: hospodařili jsme dobře, uplatní se ještě ostatní výdaje; nárust _ uzavřeli jsme
smlouvu s Radiem Haná. Půjčka RC Klásek - ve výdajích 100 %.

Ing. Kozáková: ve výdajích položka 26 lryužívání a zneškodňování ostat. odpadů, to jsou
prodané kompostéry?
A. Bábek: ne' to je plánovaná kompostárna.

Hlasoviíní k bodu: Zo bere na vědomí přehled o hospodďení obce za I. - 7 . 2OI3

12 hlasů pro
0 hlas sezdržel
0 hlas proti

Závěr - Zo bere na vědomí přehled o hospodaření obce za 1, - 7.2013

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 3.1

V 18'40 hod přišli Ing. Jakub Chrást a Ing. Rostislav Pavlíček.



5. Plnění plánu investiční vÝstavby. významných oprav a rekonstrukcí a pořízení
maietku v roce 2013

Pan Ing. L. Václavík informoval Zo o plnění plránu investiční výstavby, význarnných oprav a
rekonstrukcí v obci
Příloha č. 4 k zápisu - jen u originálu

Rozprava k bodu: Plnění plánu investiční ýstavby v obci
Ing. Koziáková: bod 16 PD změna cyklostezky na konci Lutína (zpomalovací ostrůvek)' já
jsem odpůrce zpomalovacích ostruvků, to je jeden herní prvek pro děti na hřiště.
Ing. Navrátil: to je nazákladě požadavků lidí' kteří v této lokalitě bydlí.
Ing. Koziíková: máte tarrtraďar, Policii.
J. Galda: nebo tam dát červený světlo - semafor.
A. Bábek: nevím jak donutit p. Sekynr, aby nám prodal pozemky. Je s ním velice
komplikované jednríní, neustálé qimluvy.
Ing. Hofirek: já jsem ho zastihl v Třebčíně. Čeká na nás, aŽ někdo přijde z obce a řekne odkud
pokud to má bý. Poslat mu oficiální dopis, že znaši strany je vše připravené.
A' Bábek: není možné' jsem s ním v kontaktu, několikrát jsem ho osobně navštívil.
Ing. Koziíková: rovnou k dopisu i připojit smlouvu k podpisu.
Ing. Kozáková: chtěla bych se ještě vrátit k bodu 16, jenom ta dokumentace je za70 tis. ?
Ing. Václavík: tato ěástka byla odsouhlasena zastupitelstvem a zaŤazena do rozpočtu letošního
roku. Akce se zatím nerealizovala, neboť navazuje s odkupem pozemku pana Sekyry.
Když už jsme u investičních akcí, chtěl bych vás požádat aby jste si připravili návrhy na
investiční akce na rok 2014, abychom si mohli na dalším zastupitelstvu projednat a schválit
akce do příštího roku.
Ing. Hofírek: jestli pan Sekyra pozemek prodá či neprodá na tom nezáleží, projekt budeme
stejně upravovat.
Ing. Václavík: ještě nevím zdam:ůže cyklostezka končit u kolejí.
Ing. Kozáková: byl by to opět kostlivec ve skříni, tato akce se táhne již tÍetím volebním
obdobím. Cyklostezku lybudujeme po pozemek pana Sekyru, vždý i jiné cyklostezky končí
v polích.
Mgr. Vychodilová: nově vybudované stanoviště kontejnerů je v tomto místě neestetické.
Chtělo by to oplocení, nebo navrhnout pro stanoviště jiné varianty umístění.
Ing. Václavík: zvolili jsme místo u rybníěka, aby to měli občané z TŤeběínské a Slatinické
ulice stejně vzdáIené.
Mgr. Vychodilová: estetická striínka a bezpečnost, je to na Kižovatce, je to nešťastné místo.
Z' Tomková: tato lokalita se nám zdála nejvhodnější. Na ulici Třebčínská nebyl dostatečně
velký prostor, na ulici Slatinická bychom kontejnery umístili k plotu tamních obyvatel, navíc
by byl problém s manipulací kontejnerů přes chodník. oplocení stanoviště by spíš vedlo k
nepořádku stanoviště, raději ponechat kontejnery na volno, je i větší přehled, naši pracovníci
technických služeb stanoviště pravidelně kontrolují audtžují na nich pořádek.
Ing. Navrátil: iniciativa přišla od občanů z konce Lutína. K Hospodě u Popelků to měli
daleko.

Hlasování k bodu: Plnění plánu investiční ýstavby v obci v roce 2013

14 hlasů pro
0 hlas sezdržel
0 hlas proti
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Závěr _Zo bere na vědomí Plnění plánu investiční výstavby v obci v roce 2013

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.4.1

6. Proiednání personálního auditu na oÚ Lutín

Ing. Koziíková: kontrolní komise, podklady které poŽadovala od paní Pazderové (účetní) byly
doloŽeny. obec na základě smluv lyplácí kolem 600 tis. na vypracování žádostí dotačních
titulů. Nebylo by lepší, aby ty,to služby dělal pracovník obecního úřadu? Proto zde
předkládám požadavek na nezávislý audit, který by posoudil výiženi zaměstnanců obecního
uřadu.
Ing. Navrátil: přes celý loňský rok jsme se personálním auditem zabývali. byli propuštěni dva
zaměstnanci, jejich pracovní činnost byla přenesena na ostatní, obecní úřad funguje, nevidím
důvod proč bychom měli dělat personální audit.
Z. Tomková: dotační tituly jsou zaměŤeny na rizné oblasti, proto jeden pracovník obecního
úřadu by nedokázal správně vypracovat všechny Žádosti s projektem. Je lepší vyhledat firmu,
která se určitou oblastí zabývá. Tak můŽeme dosáhnout lépe na dotační projekty.
Ing. Kozáková: chce to prostě nezávislý audit, došlo k velkému ntffistu nákladů za žádosti o
dotace, vypracování rizných studií _ viz. mandátní smlour,y, došlo tedy k úbýku práce na
obecním úřadě.
Ing. Václavík: musím říci, že tomu tak opravdu není. Naopak došlo u jednotlivých pracovníků
k dost značnému nárůstu práce - přerozdělením práce z uvolněných zaměstnanců. Co se týče
žádostí o dotace a mandátní smlouvy, jde o odborné záIežitostí, které i v minulosti byly
zadávány odbomíkům, dělá ti i magistrát. Těch smluv je prostě jenom více.
Ing. Chrást: 70 000,- Kě za audit' udělat personální audit 3 osobou.
A. Bábek: audit jsme si dokázali udělat sami, propustili jsme dva pracovníky a chod úřadu se
nezhoršil, počkejme ještě půl roku a potom to vyhodnotíme. Tam se teď rozdělila práce mezi
všechny akdyžněkdo onemocní ,takhrozí kolaps. Myslím si, Že audit nepotřebujeme.
Ing. Václavík: firmy, které nám provádí projekty a vypracování žádosti letos narostly ( např.
kompostáma' svoz biologického odpadu, zateplení mateřské školy, zateplení druŽiny, veřejná
soutěž na chodník ve staré části Lutína,novákomunikace v ulici K Sídlišti)'
Ing. Adler: připojuji se k Radkovi Navrátilovi, nechejme ještě půl roku, ať vidíme jak to
funguje.

Hlasování k bodu: Projednání personálního auditu na oÚ Lutín

t hlas pro
5 hlasů se zdtžeIo -Z.Tomková, Ing. Hofírek, J. Galda, Ing. Pavlíček, H. Bokůvka
8 hlasů proti - A. Bábek' E. Jarošová, F. Špunda, Ing. Nawátil, A. Dozrá|,Ing. Chrást,

Mgr. Vychodilová' Ing. Adler

Ing. Mišák (host): ne, že bych byl pro audit, já bych vám doporučil ponechat tuto otézku
novému zastupitelstvu. P. místostarostka je denně na obecním uřadě azďržela se hlasování.
Mgr. Vychodilová: ponechat stav jak je v současné době a zhodnotit letošní rok interním
auditem.
Ing. Hofírek: v březnu 2014 nám pÍedloží pan Václavík vyhodnocení letošního roku. Předloží
i pracovní náplně a jak ěasto činnost r,ykonávají.



Hlasování k bodu: odsunout personální audit na Zo v bÍeznu2}I4

l3 hlasů pro
0 hlas se zdrŽel
1 hlas proti - Ing. Nawátil

Závérz Zo vza|o na vědomí, že projednání personálního auditu se uskuteční v měsíci
bíezen2014

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 5.1

7. Žádost RC Klásek - podpora obce k novému dotačnímu proiektu ..Rodina a ochrana
práv dětío'

Místostarostka přednesla Žádost o. s. RC Klásek, které se obrátilo na Radu obce s žádostí o
finanční podporu na projekt ,,Rodina a ochrana práv dětí". Tento dotační program narok2014
vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí . Projekt podporuje aktivity, které mají za cíI
zlyšovat rodičovské kompetence,tzÍt. rizné přednášky, semináře či kurzy pro rodiče. K tomu,
aby RC Klásek mělo větší šanci získat dotaci, potřebuje doložit k žádosti písemný příslib
obce, že podpoří rodinné centrum spolufinancoviíním. Podrobný rozpočet projektu na rok
2014 ještě Rodinné centrum zpracovává' ale odhadem projekt bude v celkové ěástce 150.000,-
Kč. Dotace' kterou lze ziskat od MPSV ěiní70 Yo.

Rozprava k bodu: ŽáďostRC Klásek

Ing. Kozáková - přesněji určit na co všechno budou prostředky určeny.
Z. Tomková - v tuto chvíli bohužel nemohu předložit nic konkrétnějšího, žádost RC Klásek
j sem obdržela před dnešní radou a j elikož termín podaní žádosti na MPSV je do 3 0. záÍí je
potŤeba dnes rozhodnout, zda RC Klásek v příštím roce na tento projekt finančně podpoříme
nebo ne. Nejedná se o podporu ve výši 150.000 Kč, ale o podporu 45.000,- K{ což je 30 oÁ

podí1.
Ing. Hofírek: Klásek tlačit, ať si hledá ještě sponzora.
Bábek , Hofírek, Nawátíl_ činnost RC Klásek je velká, proto bych podpořil.
Ing_ Václavík _ částku bychom zallrnuli do rozpočtu na rok 2014.

Hlasování k bodu: ŽádostRC Klásek _ podpora obce k novému dotačnímu projektu ,,Rodina
a ochrana práv dětí"

14 hlasú pro
0 hlas se zdrŽe|
0 hlas proti

'Zátvěrz 
ZO souhlasí s tím, aby v návrhu rozpočtu pro rok 2014 by|azahrnuta částka

45 000,- Kč na podporu aktivit RC Klásek

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 6.1
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8. Kameroví'- svstém obce Lutín

A. Bábek informoval Zo okamerovém systému v obci. Určila se 3 členná komise (A. Bábek,
Ing. Pavlíček, Ing' Václavík která výipovala prostor a okolí' poradce vypracoval zaďávací
podmínky. oslovili jsme 6 firem: MoVIBIo S.r.o.' EMPEMONT s.r.o.. KS- Systém'
2 MAX S.r.o.' KH servis, SIGMA SOFT spol. s.r.o. Lutín.
Přišel ohlas, zaďáva1icí podmínky jsou diskriminující a zýhodřlqí firmy, kteró dodávají
uvedené komponenty. ZrušiIt jsme soutěŽ a svolali si zástupce firem kosobnímu jednání.
Bylo dohodnuto toto:

1. Vypracovat studie kamerového systému
2. Schválení sfudie zastupitelstvem
3. Zaďání prováděcího projektu
4. Výběr zhotovitele - soutěž

SIGMA SOFT nabídla k tomuto projektu pronajmout optický kabel, kteý je rozmístěn po
obci. Náwh schválit 9 kamer. 3 v prostoru školy, 3 Neptun Market, pošta, 1 rofunda,
I výjezdzLutína,I přýezd na sídliště.
Ing. Václavík: pronájem optického kabelu zatím nevíme kolík bude stát, cena za studii -
odhaduji cca20 tis. Kč.
F. Špunda: rozbor zpětně za 5 let - ukradená auta.
Ing. Kozáková: měli bychom tuto záIežltost dokončit, proto bych navrhovala se studií do
určité výše.
Ing. Navrátil: obvodní oddělení dává přehled kolik je odcizených aut, l<ráďeží.....Zda vůbec v
současné době řešit kamerový systém. Není to levná záležitost. Já bych do toho v současné
době nešel. Dejme hlasovat, zda ano, či ne.
Ing. Václavík: pokud se nechá zpracovat studie' budeme dost přesně znát cenu zakamerový
systém.
Ing. Hofirek: kamery v Třebčíně 2, v Lutíně 3 .

Ing, Mišák( host):jsou to vy'hozené peníze, v Hydrosystému to nefunguje.
F' Spunda: milion je vysoká'částka, můj nžyor ne. Jsem skeptický, nebude to mít velký přínos
vuči té částce.
A.DozráI: spolupráce s institucemi na obci ( Sigma' Tomex, apod).
Ing. Pavlíček: klidně rozhodněte, Že kamerový systém nebude.
A. Bábek: jednou jsme se rozhodli, že do toho půjdeme, tak zkusme r,ypracovat studii' ta
nám otevře oči, jestli kamerový systém jo nebo ne.
J. Galda: syn má na domě kamery a už mu to dvakrát pomohlo. Kdyby se vám stalo to co
panu Pavlíčkovi, určitě by jste hlasovali pro kamerový systém.
Ing. Václavík: studii vypracuje firma, kterou oslovíme, ta se však uŽ dáIe nebude podílet na
soutěži.
Ing. Nawátil: nekomplikovat do jaké cenové výše.

Hlasování k bodu: Vypracování studie pro kamerový systém v Lutíně

11 hlasů pro
1 hlas se zdržel - Ing.Navrátil 

-
2 hlasy proti _ H. Bokůvka, F. Spunda

Záxěrz Zo u|<|ádá přípravné komisi zadat vypracování studie pro kamerový systém v
Lutíně.
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K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 7.1

Závěrz Současně Zo pověřuje Ro posouzením celny za studii.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.7.2

9. Dotační titul: opraw šaten TJ Sigma Lutín
Ing. Chrást přednesl činnost TJ Sigma na dotačních titulech. TJ obdržela dvě beziroěné
půjčky, aby mohla předfinancovat dva projekty. Rekonstrukce šaten - provedena nová střecha,
okna, dveře a je zaptavená fasáda Z přístavku jsme udělalí garáž pro sekačku. Výhledově
chceme vybudovat WC pro veřejnost a provést nátěr fasády.
Rekonstrukce střechy tenisové haly - nevíme zda v letošním roce střechu provedeme, jelikož
dohoda se SZIF byla podepsána před 14 dny. V areálu máme dále provedené nové oplocení
Chtěli bychom jak v tenisové hale, tak i v šatnách provést nové topení, bylo změteno, že
nráklady na teplo by se snížily o dvě třetiny.
V oblasti činnosti sportu - máme tři nová druŽstva mladších žáků.

Ing. Kozáková: zateplení se týkáčeho?
Ing. Chrást: stropu tenisové herny, výměna krytiny ne krovu.
Ing. Kozríková: Je to pěkné, dědina se zvětšila, je vidět aŽ k učilišti. Udělali jste opravdu moc
práce.
Mgr. Vychodilová: pochvala veliká.
Ing. Mišák (host): opravdu se to hodně změnilo.

Závěrz Zo vza|o na vědomí zpráva o realizaci dotačního titulu opravy šaten TJ Sigma
Lutín

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 8.1

10. Různé _ nebyla rcZprava

11. Diskuse

Ing. Kozáková _ ďne 29. srpna proběhlo zasedání školské rady, kde paní místostarostka
představila novou ředitelku ZŠ a MŠ Lutín Mgr. Lenku Souškovou. Paní ředitelka představila
svou zástupkyni Mgr. Kateřinu Mrázkovou. Školska rada schválila školský Ťáď ZŠ a MŠ
Lutín, dále se zabývala školním vzdělávacim programem zŠ. oatsi zasedání školské rady
proběhne koncem měsíce října.

Ing. Hofírek _ víme jaká částka z dešťové vody jde ze Sigmy ARKU?
Ing. Václavík - v areálu Sigma jsou 2 systémy kanalizace, splašková, která ústí do Čov a
dešťová, která ústí mimo Čov ao deštného odvaděče. Množství dešťoých vod se počítá dle
platn;ich směrnic.
Ing. Hofirek- mě by zajíma|o kolik se ARKU platí.
Ing. Václavík - dešťové vody mimo ČoV nejsou zahrnuty do stočného.
Ing. Hofirek - pokud jde do kanalizace, musí platit.
Ing. Václavík: tyto prostředky používáARKo na údržbu odvaděče a dešťové kanaIizace -
obojí je majetek obce.
Ing.Kozáková- relativně jen na novou část Sigmy.
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Ing. Hofirek- zaplati _ já se ptám kolik celý arežl' platí ARKU.
Ing. Adler - mělo by to byt u,'edeno ve výroční zptávě.
Bábek _ do příštího Zo.
Ing. Hofírek _ navrhuji, aby si obecvzalaprovoz zase zpátky.
Ing. Kozáková - smlouva byla do určité doby, myslím na 5 let.
Ing. Václavík - smlouva je na 10 roků, končí v r.2015. Mráme celkem rozumné vodné a
stočné, spíše nižší než je průměr.
Ing. Václavík - ARKO pravidelně projednává na radě jaké jsou náklady na opravy. ARKO
spravuje majetek v řádu 250 mil. Kě.
Ing. Navrátil _ je to na delší diskuzi, měli bychom tuto oténkuprojednat na červnovém
zasedání obce.
Ing. Hofirek _ v únoru rozvahu, abychom pak mohli posoudit (předloží pan tajemník).
Bábek * cena ještě není tak vysoká, ale rozvody jsou ve špatném stavu.
lng. Kozáková- dvě varianty.
Ing. Navrátll _ otazka zda oslovit více firem.
Ing. Hofirek _ oslovit opět ARKo' nebo někoho dalšího, tuto otázku musíme stejně řešit.
Ing. Kozáková- pane tajemníku ty máš chronickou představuztoho, Že se má obec o něco
starat.
Bábek - ARKO přijede s vyúčtováním pozveme je do zastupitelstva.
Ing. Míšak (host)_ to co řekl Ing. Hofírek, měli by jste se tím zabývat. Známe částkuz
olomouce, pruměrně na Im2je 10 Kč zarck. Podle toho si spočítejte areál Sigmy.
Ing. Kozáková- zjištěno, že v Sigmě je částka 5,-KělIm2.
Ing. Kozáková - na minulém Zo jsme k Úp řekli, Že proběhne jednání s vlastníky pozemků.
Z. Tomková- ano, v současné době připravuji zvací dopisy, které během příštího týdne
budou rozeslány majitelům pozemkům určených k zástavbě. Projednání proběhne ve středu
23.Ííjnaod 16.00 hod. v aule ZŠ.
A' Bábek _ účast i vás zastupitelů, taktéž obdržite pozvánky.
J. Galda _ řešil se problém s parkováním aut na chodníku před obchodem Cyklosport
Popelka?
a. Bábek - auta parkují spíš na cestě před chodníkem.
Ing. Kozáková _ umístit ceduli se stiíním na 10 minut.
J. Galda - tak tu ceduli dejme i tam.
A. Babek _zachodníkem.
Ing. Hofirek - nestačilaby ěára, aby tam auta nestála.
Ing. Kozáková - kdo jede na poštu, tak to auto tam zaparkuje.
Ing. Hofirek - nejde jen o poštu, ale jsou tam taky další obchody - zelenina, cukrárna, Neptun
Ing. Václavík - nerespektují anil,yl'razená parkoviště pro oÚ.
J. Galda - to je tedy neřešitelná situace? Značka zákaz stání nenahrazuje žlutá čára.
A. Bábek _ budeme řešit na místě.
Ing. Mišák (host) - chtělbych se zeptat na sochu, která byla zničena.
Z. Tomková_po zjištění situace byla socha a část podstavce převezena, aby nedochánelok
dalšímu poškozování.Už je dohodnuto' že sochu opraví restaurátor pan Lexa, který ji před
dvěma lety opravoval.
Ing. Mišák (host) - chtěl bych se zeptat, proč se obec nepodílela na srpnové akci Hněvotínské
skal?
A. Babek _ byla to dobrá myšlenka' ale podrobnosti ke spoluúčasti jsme obdrželi na poslední
chvíli.
Ing. Mišák (host) - chodníky ve staré části Lutína,práce tam jdou pomalu.
A. Bábek _ano' několikrát jsme dokonce firmu na to upozornili. Termín dokončení prací je
konec října.
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Ing. Mišák (host)- kdy bude sběrová sobota.
Tomková - 23. listopadu.
Ing. Mišák (host) - posunutí značky.
A. Babek _v Ťízení se Správou silnic a Policií ČR.
Ing. MiŠák (host) - pozemek pana Krejčíře - ví se něco bliŽšího k výrobní hale'
Z. Tomková - stavební úřad vydal povolení na garáž'
Ing. Hofirek _ chtěl bych se zeptat na chodník v Lutíně, je potřeba aby měl2 m?
Ing. Václavík _ lidé by chtěli chodník i na druhé straně. Jinak chodník se provádí podle určité
norÍny.
Ing. Hofirek_zanádražímv Třebčíně je menší chodník ataké splňuje normu?
Ing. Václavík_ je to podle projektu, místní komunikace, v Lutíně je krajská.
Ing. Hofirek * ještě k lokalitě zanáďražím,v kŤižovatce kde končí nová komunikace je kanáI,
proč ten se taky neopravil?
Tomková - mám pocit, Že se ale zveďal, zjistím'
J. Smička (host) _ chodník stará část, budou se tam ještě letos dělat parkovací místa?
Ing. Navrátil - tam budeme dělat parkovací záliv. Zvažqeme, že bychom je budovali v příštím
roce, chceme tuto akci zařadit do investic na příští rok.
Ing. Václavík - 6. lístopadu je rada, potřeboval bych od vás návrhy na investiční akce do 25.
Íijna.
J. Galda _ mohla by obec projednat s vedením pošty, aby zlepšila své služby. Jsou tam věčně
fronty, funguje jen jedna pÍepážka, druhá je stáIe zavřená.
E. Jarošová - projednat zéroveň jakje to se směrovacím číslem. Jsou problémy, Třebčín
spadal pod poštu Slatinice, dnes na úřadech problém' jelikoŽ se uvádí Lutín, část Třebčín,
pošta Slatinice. Pokud došlo ke změně a má se uvádět Lutín, je potřeba o tom občany
Třebčína inťormovat.

Starosta obce ukončil 17 . zasedéní Zastupitelstva obce Lutín ve 21 .40 hod.

V Lutíně 18.9.2013
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