
OBEC Lutín
Škol''í 2O3, 783 49 Lutín

ZAPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Lutín,

konaného dne 2.5.2013 v Třebčíně

Zpravodaj: Ing. Věra Kozáková

ověřovatelé zápisu: Mgr. Milena Weidingerová, Antonín Dozrá1

Zapisovatel: Edita Surzynová

Přítomno: 12 členů Zo dle přiložené presenční listiny, Ing. L. Václavík'
0 hostů

omluveni: Ing. Vlastimil Hofirek' Hynek Bokůvka, Eva Jarošová

Program iednání:

I. Zahájení
2. Schválení půjčky Regionu HANA
3. SchváleníZávěrečného účtun obce Lutín včetně zprávy o

přezkoumání hospodaření za rok 2012
4. Výměna oken v objektu Mateřská škola Lutín
5. Různé
6. Diskuze

1. Zaháiení zasedá4í zastupitelstva

Jednání žaha1lÍ starosta obce Antonín Bábek, v 18.15 hodin.

P.starosta obce konstatoval' Že zasedéní bylo řádně svolán'o, informace o konání byla
zveřejněna na úřední desce obecního uřadu Lutín a na internetových stránkách www. lutin.
cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedéní a dále konstatoval, že je přítomno l 1

členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.



Program jednání _ p. starosta seznámil přítomné S programem jednání Zo, navrhl doplnění
programu o bod 4 - zváŽení dotací včetně dílčí úpravy - osnova bude posunuta o 1 bod.

Hlasování o progfamu jednání

11 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Závér - program byl schválen všemi hlasy

1.1 Vo|ba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

P. starosta obce navrhl na zpravodaje Ing. Věru Kozáko\'u a ověřovatelé zápisu Mgr. Milenu
Weidingerovu a p. Antonína DozráIa.

Hlasování k bodu - návrh zpravoďaje Ing. Věra Kozáková

10 hlasů pro
1 hlas zdrže| se - Ing. V. Kozáková
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh ověřovatelé zÍtpisu: Mgr. Milena Weidingerová' AntonínDozráI

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

2.Schválení bezúročné. účelové půičkv Regionu HANÁ

P. starosta vysvětlil projekt, je to účelová půjčka, dluŽník se zavazuje vrátit půjčku v plné

ýši' do Regionu HANÁ vstupují 4 obce ( Lutín, Konice' Náměšť na Hané, Bohuslavice u
Konice)
Příloha č.1 k zápisu _ jen u originálu
Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková: konstatuji,že nepřišelnikdo z Regionu HANÁ( p. Mačák nebo p. Husičková).
PoŽaduji změny ve smlouvě'doplnit bod o sankce, kďyžto nevrátí k 31.1.2014. V bodě 1

vypustit poslední 2 věty
Mgr. Weidingerová: větu raději ponechat, to mi nevadí.
Ing. Kozáková: p' tajemníku, kolik dáme sankci?
Ing. Václavík: u SoD je zvykem 0,I _ 0,5yo zakažďý započatý den
Ing. Chrást: půl milionu korun,nedoplňoval bych bod o sankce, z Regionu Haná jsme v
loňském a letošním roce získali dotace, nebudeme jimházet klacky pod nohy.
Ing. Václavík: Region HANÁ pomáhá obcím, není to firma, já bych tam sankce nedával, je to
půjčka.
Ing. Koziíková: upozornit, že tam mají chyby
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Hlasování k bodu - doplnit bezúročnou, účelová půjčku Regionu HANÁ o bod sankce

2hlasy pro - Mgr. Weidingerová, Ing. Kozáková
1 hlas zdrželse-F. Špunda
8 hlasů proti - A. Bábek, Z. Tomková,Ing. Navrátil' A.Dozrál, J. Galda, Ing. Chrást,
Mgr. Vychodilová, Ing. Pavlíěek

Závěr _ bezúročná' účelová půjčka Regionu HANÁ bude napsaná bez sankcí

V 18'30 přišel Ing. Radek Adler

Hlasování k bodu _ 3 řádky ze smlouvy vypustit

1 hlas pro - Mgr. Kozáková
0 hlas zdrželse
11 hlasů proti

Závěr _ Zo schvaluje zachování obsahu smlour,y o půjčce Regionu HANÁ

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 1.1

Hlasování k bodu - Zo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o půjčce Regionu HANÁ

12 hlasů pro
0 hlas se zdržeI
0 hlasů proti

Závěr: Zo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o půjčce Regionu HANÁ

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 1.2

3. Schválení Závěrečného účtu obce Lutín včetně zpráw o přezkoumání hospodaření za
rok2012

A. Bábek shrnul, Že jsme na posledním zasedání Zo Závěrečný účet obce Lutín zarck2012
brali na vědomí, neboť nebylo dokončeno přezkoumání hospodaření II.4 -I2.4.2aB.
Závěrem nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Příloha č.2k zápisu - jen u originálu

Hlasování k bodu - schváleni Závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za
rok2}I2bez výI'rad

12 hlasů pro
0 hlas se zdtže|
0 hlas proti
Závěr _ Zo Lutín _ schvaluje Závěrečný účet včetně právy o přezkoumání hospodaření
zarok2012bez výhrad

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 2.1



4. Zrušení rnýběrového řízení na investiční akci ..VÝměna oken v obiektu mateřská škola
Lutín''

Místostarostka Z. Tomková objasnila, že na kompostámu lze získat dotaci i na techniku,
navštívila s Janem Galdou obec Moštěnice, tam to trvalo 2 roky než kompostámu zrealizovali.
Pomohla jim firma IWWA, která má I00% úspěšnost v žádostech o dotaci. Všechny ďotazy

co jsme vznesli, byly ochotni zodpovědět. Proto jsme se rozhodli ke spolupráci s touto firmou
na-realizaci výměny oken a zatep\eni na MŠ. Byla by škoda, kdybychom do toho nešli. Navíc
fu je ochotnánámpomoct při dalších Žádostech. Nevíme jak budou probíhat dotace v dalších
dotačních obdobích 2014 -2020.

Rozprava k bodu:

Ing. Václavík: dotační titul s novými výhodnějšími podmínkami má bý otevřený koncem
května. Letos by se okna nedělala. Měli by jsme se zamyslet a zkusit to přesunout do příštího
roku.VýběrovéŤizenina ýměnu oken v trrtŠ bylo zrušeno z důvodu moŽného odvolání
Ing. Václavík: je tedy třeba rozhodnout, zda provést ýměnu oken za prostředky obce letos
nebo prostřednictvím firmy např. firmy IWWApožádat o dotaci, ale celou akci realizovat až
zarok
Mgr. Weidingerová: jaká je možnost ziskat dotaci na okna?
Z. Tomková:když se budeme pohybovat kolem 5 mil ,můŽeme dostat dotaci do vyše
cca 3 mil.
Ing. Kozáková: vjakém stádiu je druŽina, co je potřeba udělat?
Ing. Václavík: MŠ a celá škola má proveden audit, je třeba zadat projekt
Ing. Kozáková: MS je připravena azbyek školy?
Ing. Václavík: audit, projektová dokumentace
A.DozráI: na druŽinu je audit
Ing. Kozáková: jábych do toho šla
Z.Tomková: zkusíme se zeptat fy IWWA, zdamtňeme i ZS a družinu
Ing' Navrátil: riziková akce' jít do toho nebo ne. Zač,it délat okna ve školce. Když se pustíme

sami do oken, takuž potom nemůžeme žádat o dotaci. Realizace ťyzická o prázdninách.
Ing. Koziíková: jsme schopni udělat do konce května projektovou dokumentaci, pojďme do

toho i s družinou.
A. Babek: zkusme si říct, jestli chceme žádostpodat na školu i na družinu?
A.Dozrál: my už jsme těch firem oslovili. Z jakého dotačního titulu je dotace?
Z. Tomková: program Zelená úspora a operační progÍam životního prostředí progIam rozvoje
venkova
Z. Tomková: vracím se k MŠ, volala jsem té firmě a jsou schopni vypracovat projektovou
dokumentaci.Pozastavíme výběrové Íízení na okna a budeme čekat do konce května. Tam
jsou časové limity' musíme zaěítco 3ejdřív.
Ing. Václavík: s výměnou oken v MS bylo uvažováno nejen vzhledem k tepelným ztrátám ale
i k celkovému špatnému stavu
F. Špunda: dá se ověřit úspěšnost ťrrmy?
Ing. Kozáková: IWWA je první firma nazatepleni?
A.Dozrál: IWWA je asi už ětvftá
Ing. Kozáková: 1,5 mil. Strčit do banky a příští rok je vybrat a dělat okna
Mgr. Vychodilová: udělat
Ing'Pavlíček:souhlasím s Ing. Kozákovou, penize odložit a udělá se to o rok později
Ing. Václavík: bylo by zároveí vhodné řešit úniková schodiště, ale to je dalších cca 1,5 mil
Kč' na to se však týo dotace nevztahují.
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A. Bábek: něco jak na učilišti' točitý únikový východ
Ing. Kozáková: školku jsme dostali za korunu , tak tam musíme sypat.
Ing. Kozáková: ověřit na dvou zdrojích
Ing. Chrást: Ing. Kozáková a Ing. Navrátil, nevím ke komu se mám přiklonit
Ing. Chrást: jaký je váš nžtzor, pane starosto?
A. Bábek: já bych do toho šel' okna na MŠ ještě vydrŽí
Mgr. Weidingerová: já bych do toho rtzika šla, příští rok dotace nebo Žádná. Rozhodně příští
rok budou okna.
Ing. Pavlíček: zkusme i družinu

Hlasování k bodu - zrušení výběrového Íizeni na investiční akci ,, Výměna oken v objektu
mateřská škola Lutín''

10 hlasů pro
0 hlas sezďržel
2hlasy proti - Ing. Navrátil, A. Dozrál

Závěr _ Zo souhlasí se zrušením výběrového Íízení na investiční akci celková ýměna oken

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 3.1

Závěr - Zo souhlasí s pozastavením investiční akce výměna oken MŠ

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 3.2

Závěr _ Zo pověřuje Ro dalším jednáním s firmou IWWA s.r.o. KroměŤíž do konce příštího
2I. týďne (25.5.)

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.3.3

5. Různé

Místostarostka Z. Tomková pŤibližila stavbu nové cesty v Třebčíně, která by měla být do
konce května hotova. Dne 22'4. byl kontrolní den, z výsledku šetření připomínky byly
akceptovány, akce probíhá vpořádku.
Ing. Kozáková: kdo obstarává dozor?
Z. Tomková: koordinátot abezpečák Ing. Pavlíček, stavební dozotP.LátaI, stavbyvedoucí
p. Hamerský z IDS olomouc
Z. Tomková: dnes předána investiční akce - oprava nátěru kaple v Třebčíně
A. Bábek: další akce chodníky stará část' přihlásilo se 9 firem navíc, my jsme rozeslali
zadávací.dokumenty fy Insta' Horstav'IDS. Zadávací dokumenty byly zveřejněny na portále
regionální rady. Výběrové Ťizení bude zajímavé. Výběrová komise je celá rada.
Ing. Kozáková: nemůŽeme jmenovat někoho zpléna?
A. Bábek: má někdo zájem o práci?
J. Galda: já bych měl zájem, bydlím na tom konci
A. Bábek: donominujeme pana Galdu apanaŠpundu
F. Špunda: můžu k akci, k těm chodníkůmz Čpztaďy užbyl, kdy se začne?
A. Bábek: začne se určitě v květnu



Informace o oslavách ukončení 2. světové války v Třebčíně 3.5.2013 a v Lutíně 7.5.2013

Pan starosta informoval o přípravách oslav ukončení 2. světové války v Třebčíně 3.5.2013 a

v Lutíně 7.5.2013

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí informaci o oslavách ukončení 2. světové války v
Třebčíně 3.5.2013 a v Lutíně 7.5.2013

T tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 4.1

Rozpočtová opatření odvětvového třídění (8) rozpočtu

Ing. L. Václavík vysvětlil rozpočtové opatření a dofinancování na rozvody a 2 býů, které
byly kompletně dokončeny, dále se to dělat nebude, chceme dělat celou rekonstukci
Příloha k zápisu č'3 - jen u originálu
Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí rozpočtové opatření odvětvového třídění($) rozpoětu

12 hlasů pro
0 hlas sezdržel
0 hlas proti

Závěr - Zo bere na vědomí rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpoětu

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č,.4.2

6. Diskuze

Ing. Kozáková: teď se bude otvírat vedle Neptuna, je to kolaudovaný jako byty nebo
ubytovna?
A. Bábek: budou to býy pro mladé rodiny
Ing. Kozáková: je někdo zaměstnaý pod obecním úřadem, kdo je v důchodu?
Ing. Václavík: ano, je to Ing. Mačáková a p. Dlouhá na ub1tovně.
Ing. Kozáková: já jsem to nevěděla,ptají se mě na to obyvatelé dědiny.
Ing. Kozáková: zatím to neřešíte?
Ing. Václavík: je to umoŽněno zákoníkem práce, nemůžeme je propustit, když chtějí dělat a
svou práci dělají dobře
Ing. Navrátil: pochvala Ing. Chrástovi, uŽ je udělaný plotek na TJ Sigma Lutín
J. Galdal ve škole na pracovním zasedání jsem se ptal na p. Keluce, vedlo se s ním nějaké
jednáni?
A. Bábek: já jsem s ním jednal, co tam nehrají malou kopanou, tak je to stejné.
A. Bábek: ten nepořádek dělají občané
Ing. Kozráková: máte specifikované co má dělat?
Ing. Václavík: samozřejmě' pokud jde o pořádek, zaméřím se na to
Ing. Kozáková: co se změnilo na umělce, když je to zadarmo?
A.DozráI: nic, je to pořád stejné' není tam velký pohyb
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Ing. Kozáková: ohledně zpravodaje' lidé to nečtou, je tam toho moc o škole.Jsou tam články
děcek a učitelů. Škole dát2 celé čísla
F. Špunda: akce stavěnímáje v Lutíně _progfam Ženy čarodějnice, bylo to od 15 hod, dětí
málo, příště posunout na pozdější dobu. Nebylo tam nic pro chlapy, příště nějaké fotbalové
utkání

Starosta obce ukončil 15. zasedžniZastl,:pitelstva obce Lutín ve 20.30. hod.

V Lutíně 2.5.2013

ověřovatelé zápisll
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Antonín Babek


