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Zpravodaj:

ZAPIS

19. zaseďániZastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 17.3.2014 v Lutíně

Ing. Jakub Chrást

ověřovatelé zápisu: Ing. Radek Adler, Eva Jarošová

Zapisovatel:
Přítomno:
omluveni:

Edita Surzynová
14 členůZo dle přiloŽené presenčnílistiny, Ing. L.
12 hostů dle přiložené presenčnílistiny

Václavík

Ing. Věra Koziíková

Program iednání:
I. Zahájení' volba zpravoďqe a ověřovatelů zétpisu
2. Kontrola usnesení z I8. zaseďáni Zo
3. Zprávao činnosti místnísamosprávy a oÚ zarok2OI3
4. Závěrečný účetzarok2013
5. Rozpočet obce Lutín na rok 2014
6. Převod pozemků do majetku obce
7. Prodej části pozemku v majetku obce
8. Rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2014
9. Místníakčnískupina Region HANÁ
10. Vzory smluv o poskytnutí příspěvku zastupitelstvem a nebo radou obce

Různé
12. Diskuze
1

1.

1.

Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájil starosta obce Antonín Bábek, v 18.10 hodin.

P.starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace o konání byla
zveřejněna na úřednídesce obecního uřadu Lutín a na internetoých stránkách www. lutin.
cz, a to nejméně sedm dní přede dnem koniání zasedánt a dáIe konstatoval, Že je přítomno 12
členůzastupitelstva obce' zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Program jednaní - p. starosta seznžtmil přítomné s programem jednaní Zo, navrbl doplnění
pÍogÍamu o bod 9 _ vzory smluv o poskýnutí příspěvku zastupitelstvem a nebo radou obce osnovabude posunuta o 1 bod.
Hlasovrání o programu jednríní s úpravami
12 hlasů pro

0 hlas zdtžel se
0 hlas proti

Závěr- program byl schválen všemi hlasy
1.1

Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

P. starosta obce navrhl na zpravodaje Ing. Jakuba Chrásta a ověřovatelů zápisu pana
Radka Adlera a Evu Jarošovou.

Hlasoviíní k bodu - návrh zpravodaje Ing. Jakuba Chrásta

1l hlasů pro
hlas zdržel se - Ing. J. Chrást
0 hlas proti
1

-r;

Hlasování k bodu - návrh ověřovatelů zápisu: Ing. Radek Adler a Eva Jarošová
12 hlasů pro

0 hlas se zdrŽel
0 hlas proti

V

18,20 hod přišelHynek Bokůvka'

2.

Kontrola usnesení z

18. zasedání

Zo

MístostarostkaZdena Tomková provedla kontrolu usnesení z 18. zasedá'ni Zo.
Pan Ing' Václavík lrysvětlil zprávu o personálním zajištění chodu na oÚ.
Příloha k zápisu č. 1 -jen u originálu
Rozprava k bodu: nebyla
Hlasování k bodu: aby nebyl proveden personální audit na oÚ
10 hlasů pro
1

hlas se zdržel - H. Bokůvka
- J. Galda, Mgr. Weidingerová

2 hlasy proti

2

Ing.

Závér: Zo Lutín _ bere na vědomí zprávu o personálním zajištěníchodu
nesouhlasí s provedením personálního auditu.

K tomuto bodu byto přijato usnesení bod

oÚ Lutín a

č. 10.1b)

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí kontrolu usnesení z 18. zasedi.nrí

Zo

l2 hlasů pro

hlas zdrže| se _ Hynek Bokůvka
0 hlas proti
1

Zánér _
Obce.

Zo Lutín _ bere na vědomí kontrolu

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod
3.

usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva

č. 1.1

Zpráva o činnosti místnísamospráw

Tajemník oÚ rng. L. Václavík okomentoval zprávl o činnosti místnísamosprávy a obecního
uřadu Lutín zarokz}l3.
Příloha ě.2k zéryisu _ jen u originálu
Místostarostka Z. Tomková předložila seznam kultumích akcí, které vroce 2013 proběhly,
pochválila všechny členy SPoZu a Kulturní komise. odezva na proběhlé akce byla pěkná.
Stručně doplnila lyklad o činnosti komisí.
Rozprava k bodu: zptávao činnosti místnísamospnívy

A. Bábek: s p. Sekyrou jsme se domluvili, projektant zabral tu nejmenšíčást. Vypracovali
jsme geometrický plán. Potom p. Sekyra nabídne Pozemkovému úřadu, Pozemkový uřad se
vzdá předkupního práva,zapIatí to a my pozemek odkoupíme, ať to máme koncem roku
naihystané k realizaci v příštímroce.
Ing. Hofirek: plánované cyklotrasy dát do územního plánu, jako veřejné prospěšné akce.
F' Špunda: sepsat smlouvu o smlouvě budoucí, aby byl p. Sekyra vázaný, že už něco
podepsal.

A. Bábek: až po vyměření geodetem.
Ing. Hofirek: kde je objednaný geodetický plán?
A. Bábek: fy olgeo.
Ing. Hofirek: ještě bych vstoupil do jednríní s Pozemkovým fondem, aby to neprotahovali, aby
se vzdali práva, najednání bych šel s tebou.
A. Bábek: musíme to udělat' aby to bylo co nejrychleji. Ano dám vědět.
Hlasování k bodu _ Zoberena vědomí zprávuo činnosti místnísamosprávy zarok2O!3
13 hlasů pro

0 hlas zdrželse
0 hlas proti

J

Hlasoviíní k bodu _ návrh usnesení
13 hlasů pro
0 hlas zdtželse
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín bere na vědomí Zprávu o činnosti místnísamosprávy a obecního
úřadu Lutín zarokz0t3.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod
4. ZávěrečnÝ účetobce

č. 3.1

Lutín za rok 2013

Ing. L. Václavík Vysvětlil závěrečný účet,byl projednán na pracovním zastupitelstvu, musí
viset na úřední desce 15 dní
A. Bábek _ celkový dojem je dobry, hospodařili jsme poměrně dobře. Není ukončeno
přezkoumání hospodďení, proto dnes neschvalujeme, ale pouze projednávráme a bereme na
vědomí.
Příloha č. 3 k zápisu _ jen u originálu
Rozprava k bodu: nebyla
Hlasovríník bodu _

Zo

projednalo Záv&ečný uěet za rok 2013

13 hlasů pro

0 hlasů zďržel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh usnesení
13 hlasů

pro

$

hlas zdržel se
hlas proti

Záiěr _ zo LutÍn projednalo a vza|o na vědomí Závérečný účetObce Lutín za rok 20t3,
Záxérečnýúčetbude schválen na nejbtižšímzasedání Zo po ukončenípřezkoumání
hospodaře ní za r ok 2013.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod
5.

č. 3.1.

Rozpočet Obce Lutín na rok 2014

Členy zastupitelstva s rozpočtem obce Lutín na rok 2Ol4 seznámil pan starosta. Rozpočet je
dobře postavený, jak na straně příjmů, tak na straně rydajů, je schodkový.
Příloha č. 4 k zápisu _ jen u originálu
Rozprava k bodu:
Ing. Mišrík(host): nesmíte se odvolávat na prosincové zasedání.
Ing. Mačrík(host): musí to bý prosincové zasedini.
A. Bábek: odvolávrám, prosincové zasedáni.
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Hlasování k bodu

-

schválení k rozpočtu obce Lutín narok2}I4

13 hlasů pro

0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasovrání k bodu _ náwh usnesení
13 hlasů pro

0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Závér -

Zo Lutín schvaluje

Rozpočet obce Lutín na rok 2014.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 4.1

Hlasování k bodu: pověření Ro k provádění rozpočtových opatření
15 hlasů pro

0 hlas zdtžel se
0 hlas proti

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

Závěr _

Ro

Zo Lutín pověřrfre Ro

prováděním rozpočtoqých opatření v plném rozsahu.
provedených
opatřeních na nejbližšíchzasedáníchZo.
bude informovat o

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod,

č,. 4.2

6. Převod pozemků do maietku obce

Starosta A. Bábek vysvětlil, že se jedná o část pozemku p.č. 150/6 o výměře cca 23OO rr}
v k.ú. Lutín, jehož majitelem je pan Jaroslav Smička, byem U Kapličky č. p. 9. Po jednání
s majitelem tohoto pozemku byla dohodnuta cena 350 Kč/m2. Záměr obce pro zakoupení
tohoto pozemku je urbanisticky zlepšit vjezd do obce Lutín. Dle územníhoplánu obce je tato
lokalita totiž vedena jako plocha pro výstavbu rodinných domů. Koupením jmenované části
pozemku by mohl byt tento záněr naplněn. Přes jmenovaný pozemek vede vedení r,ysokého
napětí a proto by se musela zrealizovat pŤeložka tohoto napětí, která by prodražila tento
pozemek cca o 80 Kělm2.I přes to, že by cena pozemku stoupl4 na 430 Kč je odkoupení této
části pozemku za tuto cenu pro obec velice výhodná. Na pracovním zasedéníZo jsme se na
tomto shodli azaŤad1lijsme částku 810 tis. do rozpočtu obce na rok2014.
Příloha č. 5 k záryisu- jen u originálu

Pan Josef Antonew, bytem naZáhraní29, je majitelem pozemku p.č' 2I2l49 o výměře 16I m2
v k.ú. Lutín. Tento pozemek svoji částí(67ÍÓ zasahuje do oploceného areálu TJ Sigma
Lutín, zbytek pozemku (84m2) je travnatá plocha mimo areál. V rámci zcelení pozemků
v areálu TJ Sigma, nabídl pan Antonew našíobci tento pozemek k odprodeji. Nawhuje cenu
50 Kč/m2 a celkovou částku 8 050 Kč. Rada obce na svóm zasedání29.I.20l4 projednala tuto
nabídku a doporučuje Zo odkoupení tohoto pozemku za navrhovanou cenu.
Příloha č. 6 k zápislt- jen u originálu

Rozprava k bodu: převod pozemků do majetku obce
Ing. Hofirek: přeložku bude dělat obec?

A. Bábek: ano' obec' UŽ minulé období se jednalo' že stávqici plantažky nejsou to pravé
ořechové.

Hlasování bodu _ odkoupení pozemků parc.ě. $016 o ýměře cca 23OO m2 v k.ú. Lutín od
pana Jaroslava Smičky, byem Lutín U Kapličky 9, za cenu 350 Kčlm2. Celková cena cca
810 000 Kě.
13 hlasů pro
0 hlas sezďržel
0 hlas proti

Hlasovríník bodu _ návrh usnesení
12 hlasů pro
1 hlas se zdržeI _ Hynek
0 hlas proti

Bokůvka

Závérz ZO schvaluje odkoupení pozemků parc.č. 150/6 o výměře cca 2300 m2 v k.ú.
Lutín od pana Jaroslava Smičky' bytem Lutín U Kapličky 9, za cenu 350 Kč/m2.
Celková cena cca 810 000 Kč.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 5.1

Hlásování k bodu: Zo pověřuje Starostu obce podpisem kupní smlouvy.
13 hlasů pro
0 hlas se zďržel
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh usnesení
13 hlasů pro

0 hlas se zdržel
0 hlas proti

ZávětzZo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
K tomuto bodu byto přijato usnesení bod

č. 5.2

6

Hlasování k bodu: odkoupení pozemku parc.č. 212149 o výměře 16l m2 v k.ú. Lutín od pana
Josefa Antonewa, byem Na ZábraníZ9,Lutinzacenu5O Kč/m2 . Celková cena
8 050 Kč.
13 hlasůpro
0 hlas se zdržel
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh usnesení
13 hlasůpro
0 hlas sezdržel
0 hlas proti

Závérz Zo schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 212149 o ýměře 161 fi} v k'ú. Lutín od
29,Lúínza ceu 50 Kč/m2 . Celková cena

pana Josefa Antonewa, bytem Na Zábraní
8 050 Kč.

K tomuto bodu byto přijato usnesení bod

č. 5.3

Hlasování k bodu: Zo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
13 hlasů pro

0 hlas sezdržel
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

l3 hlasů pro
zdtžel

0 hlas se
0 hlas

proti

Závěrz

Zo

ě

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

K fomuto bodu bylo přijato usnesení bod
7.

č. 5.4

Prodei části pozemku v maietku obce

Starosta A. Bábek vysvětlil, Že se jedná o společnost RWE GasNet, s.r.o. , která je
provozovatelem vysokotlaké regulačnístanice plynu umístěné na pozemku p.č.2I2l47 v k.ú.
Lutín, zapsaného na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního uřadu pro olomoucký kraj. Tento
pozemek je ve vlastnictví obce Lutín. Společnost EKOPLAN s.r.o. reaIizýe pro RWE
GasNet činnosti pro zajištění vkladu práva služebnosti a narovnání majetkoprávních vztahtt
k nemovitostem pod regulačnímistanicemi. V rámci narovnání majetkoprávních prav tato
firma oslovila naši obec s poŽadavkem o odkoupení části pozemku pod RS na pozemku p. č.
2I2l41 v k.ú. Lutí!' na kterém se RS nacházi. Jedná se o odkoupení části tohoto pozemku o
výměře cca 160 m'. V případě souhlasu s prodejem nechá na své nráklady vyhotovit znalecký
posudek a geometrický plrán a následně návrh kupní smlouvy.
Příloha č,.7 k zápísu - jen u originálu

7

Rozprava k bodu: nebyla
Ing. Hofirek: nejsou tam naše sítě, to je celé zastavěné?

A. Babek: ne, jen 160 m
F. Špunda: to sejednájen o ten kousek?
A. Bábek: ano, jen o ten kousek

Hlasování k bodu _ Zo souhlasí s prodejem části pozemku par.č. 212147 o výměře cca I6Om2
v k.ú. Lutín (pod RS)
13 hlasů pro
0 hlasů zdržel se
0 hlas proti

Hlasování k bodu - náwh usnesení
13 hlasů pro

0 hlas se zdržel
0 hlas proti

Záxěr: ZO souhlasí s prodejem části pozemku par.č. 212147
Lutín (pod RS).

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

o

lyměře cca 160m2 v k.ú.

č. ó.1

Závérz pověřuje radu vyhlášením záměru na odprodej části pozemku par.č. 212147
ryměře cca 160m2 v k.ú. LutÍn

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 6.2

V

19,30 hod přišel Ing. Radék Navrátil.

8.

Rozpočet Mikroreeionu Kosířsko na rok 2014

Stařosta

o

A. Bábek vysvětlil stanovy Mikroregionu Kosířsko.

Rozprava k bodu: nebyla

Hlasování k

bodu Zo

schvaluje stanovy Mikroregionu Kosířsko schválené VH

Mikroregionu Kosířsko dne 29.II.2013
14 hlasů pro

0 hlas zdržeIse
0 hlas proti

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

8

Závér Zo Lutín schvaluje stanoly Mikroregionu Kosířsko schválenó vH

Mikroregionu Kosířsko dne 29.11.2013

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.7,2
Hlasování k bodu _ Zo bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2014, kteý
byl schválen na VH Mikroregionu Kosířsko dne I4.2.20I4.

l4 hlasů pro
0 hlas zďrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - náwh usnesení
14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Zá*ér _ Zo Lutín bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2014, ktery
byl schválen na VH Mikroregionu Kosířsko dne 14.2.2014.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod
9.

č. 7.1

Místníakčnískupina Reeion HANÁ

MístostarostkaZ. Tomková seznámila zastupitelstvo s místníakčnískupinou Region HANÁ,
strategie Regionu se zaměřuje na 11 tematických oblastí ( např. obce a místnísamospráva,
doprava, kultura, zemědělství, školstvíatd.). Místostarostka navrhla, aby obec naďále působila
v MAS Regionu HANÁ.
ťi

Rozprava k bodu: nebyla

Hlasoviíní k bodu
20t4 -2020

-

zaŤazeníuzemi obce Lutín do působnosti MAS Region

HANÁ

na období

14 hlasů pro

0hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu _ návrh usnesení
14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti
Závěr _ Zo schvaluje zaÍazeníúzemíObceLutín do působnosti MAS Region HANÁ na
období 20"1,4 -2020.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 8.1

9

Poskýnutí příspěvku na rcalizaci projektu spolupráce ,,Společnou cestou naproti rodině a
dětem" ve qiši 11 400 Kč Regionu HANA.
Místostarostka Z. Tomková objasnila poskytnutí příspěvku 11 400 Kč, o kteý nás poŽádal
Region HANÁ. Jedná se o 10% zč,ástky 114000,- Kč kterou bylo vybaveno RC Klásek.
Nabýek bude po 5 letech majetkem RC Klásek, teď je majetkem Regionu HANÁ. RC Klásek
Za svou dobu niím dokazuje, Že je aktivní, proto doporučuje poskýnout příspěvek.
Rozprava k bodu: poskýnutí příspěvku Regionu
Ing. Mačák (host): Region

HANÁ

HANÁ má9 matetských

Hlasování k bodu - poskytnutí příspěvku Regionu

centeÍ, půjčkudáte sami sobě.

HANÁ

14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

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

Závěr _ Zo schvaluje poskytnutí příspěvku na realrizaci projektu spolupráce ,rSpolečnou
cestou naproti rodině a dětem" ve výši 11 400 Kč Regionu HANÁ

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 8.2

Hlasování k bodu - pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o příspěvku
14 hlasů

pro

0 hlas zdtželse
0 hlas proti

':

Hlásování k bodu - náwh usnesení
l4 hlasů pro
0 hlas zdrŽel se
0 hlas proti

Závér _Zo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o příspěvku.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod
L0.

č. 8.3

Vzory smluv o poskytnutí příspěvku zastupitelstvem a nebo radou obce

Starosta A. Bábek přednesl vzory smluv o poskytnutí příspěvku zastupitelstvem nebo radou
obce
Příloha č. 8 k zápisu- jen u originálu
Rozprava k bodu: vzory smluv o poskýnutí příspěvku zastupitelstvem nebo radou obce

10

Ing. Navrátil: nutí nás ty vzorové smlouvy?

A.

Bábek: lzavfuátme

je již několik let, musí být

schváleny zastupitelstvem, byly

konzultoviíny s našim právníkem JUDr. Dušanem Nawátilem.
Ing. Chrást: jsou stejné?
A. Bábek: skoro ano, vyšel předpis, musí bý účetněpodloŽeno

Hlasování k bodu _ schválení vzor smluv o poskýnutí příspěvku zastupitelstvem nebo radou
obce
14 hlasů pro
0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 hlasů pro

0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Závér _

Zo schvaluje vzory smluv o poskytnutí příspěvku zastupitelstvem

a nebo radou

obce

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod
11.

č. 9.1

Různé

RNDr. Marcela Česalová přednesla zprálu o činnosti provozovatele vodohospodářského
zaŤizení ARKO Technology Brno
Hlasování k bodu: Zo bere na vědomí zprávu o činnosti provozovatele vodohospodiířského
zaŤ]zeniARKo Technology Brno
;

l4 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti
Hlasování k bodu - návrh usnesení
14 hlasů pro

0 hlas zdrželse
0 hlas proti

Zo Lutín bere na vědomí zprávu o činnosti provozovatele vodohospodářského
zaíízeníARKoTechnology Brno přednesenou p. RNDr. Marcelou česalovou.

Závěr _

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 10.1a)

11

o

Lutínu

Starosta A. Bábek seznámil Zo s pÍípravouprogramu u příleŽitosti připomenutí 780 let od
první písemnézmínky o Lutínu a !O let úplnéZŠ.Termín bude 31. května 2014 spojený
skácením máje. Program oslav: ZŠLuttn program' projevy představitelů obcí a ZŠ-Lutín,
ocenění občanů_ 15 let v zastupitelstvu obce. Je tady i někdo, kdo je 24let v zastupitelstvu.
A je to tng. VlastimilHofírek. odměny formou věcného daru.
Rozprava k bodu: nebyla

Záxérz Zo bere na vědomí přípravu oslav u příležitosti připomenutí 780 let od první
písemnézmínky o LutÍnu a2lletúplné ZŠ.

K tomuto bodu byto přijato usnesení bod

č. 10.1c)

Zaháiení turistické sezonv v olomouckóm kraii 29. března 2014

A. Bábek seznámil ZO se zahájením turistické sezony v olomouckém kraji. Cestovní
kočrírpo pamětních místech okolí vyjede v 8,30 hod z muzea historických kočáni v 13,00
hod bude u Kapličky v Třebčíně, v 13,30 hod v Lutíně na parkovišti u oÚ. Bude to okružní
jizďas ýkladem o vzniku kočáru.
Starosta

Rozprava k bodu: nebyla

Záněr _
2014.

Zo

bere na vědomí zahájení turistické sezony v Olomouckóm kraji 29. bÍezna

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod

č. 10.

ld)

Název nové ulice.'Za Rybňíčkem"
Místostarostka Z. Tomková _ na webových stránkách obce Lutína byla anketa, kde si občané
měli zvolit néuev nově vznikajícíulice (směrem na Třebčín, kde má postavený RD p. Bernát).
Nainěty ulic: Slepá,Továmi,KÍátká, Za Sigmou, Polní, Pelikánova,Yáclava Havla, Milady
Horákové, Za Rybníčkem.
Rozprava k bodu: název nové ulice
Ing. HoÍírek: náměty se mi nelíbi, jábych dal ulice Húbnerova, po 1 starostovi

Mgr. Vychodilová: pokračovat s názvem ulice ZaRybníčkem.

Hlasování k bodu _ nově vznikajíci ulice bude mítněuev Htibnerova
5 hlasů pro - Ing. Hofirek,
0 hlas zdržel se
9 hlasů proti

A.Dozrál, E. Jarošová, Z. Tomková, J. Chrást

Hlasování k bodu _ nově vznikající ulice bude mít nžaev Za Rybníčkem

I2

9 hlasů pro _

A. Bábek, Mgr. M. Weidingerová, H. Bokůvka, F. Špunda, Ing. R. Navrátil'
J. Galda, Mgr. Vychodilová,Ing. R. Pavlíček,Ing.R. Adler
0 hlas zdržeI se
5 hlasů proti
Hlasoviíní k bodu _ náwh usnesení
9 hlasů pro
0 hlas zdrželse
5 hlasů proti

Závér _

Zo schvaluje

název nově vznikající ulice ,rZa Rybníčkem".

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod
13.

č. 10.2

DISKUZE

F. Špunda:jaká je rcálná šance a jak dalece pokračujíprojekty na dotace zatep\eni MŠ,školní
ďružina a komp

A. Bábek:

o

stiírna.

v polovině května, realízace v období préndnin, když nebude dotace' zrušíse
lyhlásí teď,když nebude dotace, tak se budou dělat jen

1ýběrové Ťízení.Veřejná zakánka se
okna.

jeden na výstavbu a druhý na svoz biologického
odpadu (nrákup kontejnerového auta). S p. Galdou jsme byli v Kroměříži ve firmě IwwA,
doladit podklady pro výběrovéÍizení.Na dnešnířadě jsme stanovili členy kontrolní komise:
Členovékomise: Z. Tomková,Ing.Navrátil, A.Dozrál,J. Galda, P. Protivánek.
Náhradníci komise: A. Bábek, Ing. L. Václavík, R. Adler, Bc. I. Dolínková, Ing. D.
Mačáková.
Ing. Hofirek: obchod v Třebčíně se rychle budoval a teď to véune. Kvuli nájmu nebo co?
Z. Tomková: po té co jsme čntcti' aby si nový nájemníci přepsali elektrické hodiny na sebe, je
ticho. Počkáme do středy, když se neozvou' bude vyhlášen nový zétměr na pronájem.
Ing' Hofirek: 1 subjekt amít2 obchody, to by nedělalo dobrotu.
Ing. Hofirek: v Třebčíněje kanál zal<rýý paletou už 3 měsíce, at' tam někdo nespadne.
Z.Dvořák (host):aŽ bude stavebni sezona, tak se to spraví.
Ing. Hofirek: alespoň zadělat, paletu někdo odkopne a je tam metrová díra s bahnem.
Ing. Hofirek: aleje v Třebčíně, hrušky, třešně, moruše, potřebují prostříhat, odbomě ošetřit.
Ing. L. Václavík: ano, udělá se to.
Ing. Mišák (host): o skeletu na fabrice, jsou nějaké zprávy?
A Bábek: nemáme žádnézprávy.
Ing. Mišák (host): na rybníčekdát nějaké houpačky, byly tam a není tam nic, všechno je
odstraněno. Chodí tam dost maminek.
A. Bábek. Měli bychom o tom uvaŽovat adáttamnějaké prvky.'
Ing. Mišák (host): režímvodotrysku,napožáďání, nebo jen v sobotu a neděli?
Ing. Navrátil: ó _ 10 hod jsou tam spínacíhodiny, světla a voda taky.
J' Galda: a přidat veřejné světlo.
Ing. L. Václavík: automatika na osvětlení, cirkulovat v rámci nádrže, zkusit to probrat na radě.

Z. Tomková: kompostátna,2 projekty

-
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Ing. Mišrík(host): my jsme to dělali před Krajským úřadem a chodí tam děti snědé pleti.

A. Bábek: probereme to na radě.
Ing. Hofirek: chci Yás pozvat na košt o nejlepšíslivovici, kteý se koná 5.4.2014 v KSZ
Třebčín v 19 hod. Bude tam 47 vzorků, jeto zďarma.
J. Galda: lokalita pan Vlček, řešíse to, je tam neskutečný binec, číje to pozemek, bydlí tam
v hromadě odpadků.

Z.Dvořák (host): to je naše lokalita, pokud dostaneme povolení od obce, shodíme poškozené
pletivo, je to na konci potrubí
J. Galda: lokalita u Kapličky, byly tam terénníupravy? My už tam po předání celý
navétžímehlínu.

t1ýden

A. Bábek: zjistíme podle smlouly, jaká je tatn záru'ka na dílo.
J. Galda: máme vyššípoplatek za komunální odpad. Ale co mají pro to občanédělat, aby
poplatky snížily.StěŽují si lidé' ale nic Se pro to nedělá.
H. Bokůvka: zaptíspěvky EKoKOMU.
Ing. Navrátil: musíšpřesvědčit 8 zastupitelů, aby to dali do priority 1.
J. Galda: měljsem nápad lavičky, smetlo se to ze stolu.
Ing. Navrátil: donesl jsi to písemně?
A. Bábek: kontejner a jsou tam plasty, papír.
J. Galda:

EKoKoM

se

do školy, udělat přednášku.

Mgr. Vychodilová: máme, třídíme.

A. Bábek: navrhněte nějaké řešení, ať více tÍídi.
J. Galda: cedulka provozní doba na MŠ,stále není.
Z. Tomková: cedulku s provozním řádem jsme umístili již několikrát, někdo to opět sebral.
A. Bábek: necháme vyrobit do 14 dní většíplastov,ou cedulku.
E. Jarošová: na tom Steinerovým v Třebčíně'stahují se tam děti' dokola jsou flašky alkoholu.
Ing. Hofirek: to je soukromýpozemek.
Ing. L. Václavík. zaobec jinapíši.
J. Galda: lokalita zarybníčkem. p. Mišák?
A. Bábek: rozjelo se to, musí se to rozpracovat, dvojdomky nebo sólo domek, ve spolupráci se
syríem p. Mišáka.
J. Galda: pochvala zanal'rávaci zatizeni,to je doufám obce.
A. Bábek: to je ze školy, jestli se osvědčítak zakoupíme.
Starosta obce ukonči| 19. zasedáru Zasilpítelstva obce Lutín ve 21.50 hod.

V Lutíně 17.3.2014

arosova
ověřovatelé

starosta obce

Přílohy:8xdletextu
I4

