
OBEC Lutín
Škok'í 203,783 49 Lutín

ZAPIS
z 1,3. zasedání Zastupitelstva obce Lutín,

konaného dne 13. 12.2012 v Třebčíně

Zpravoďaj: Ing. Rostislav Pavlíček

ověřovatelé zápisu Mgr. Milena Vychodilová, Ing. Radek Adler

Zapisovatel: Iveta Vlachová

Přítomno: 13 členů Zo dle přiloŽené presenční listiny, Ing. L. Václavík
4 hosté dle přiloŽené presenční listiny

Program iednání:

L Zahájení.
2. Volba zpravodaje a ověřovatelů záryisu.

3. Kontrola usnesení z 12. zasedání Zo.
4. Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu.
5. Schválení pravidel rozpočtového provizoriav 6, Kalkulace odpadového hospodářství
7. Schválení ozv č,.212012 o místním poplatkuza komunální odpad
8. Schválení smluv o příspěveku Regionu Haná
9. Příspěvek TJ Sigma Lutín

10. Plán investiční výstavby na rok 2013
1 1. Různé.
12. Diskuze.
13. Závěr.



1. Zaháiení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájíl starosta obce Antonín Bábek, v 17.10 hodin.

Starosta obce konstatoval, že zaseďání bylo řádně svoláno, informace o konání
byla zveřejněna na irřední desce obecního úřadu Lutín a na intemetových stránkách
www. lutin. cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dá|e konstatoval'
že je přítomno 1 1 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program jednání * starosta seznámil přítomné S programem jednání ZO, navrhl doplnit progÍam
o bod č. 8 Schválení smlouvy o příspěvku Regionu Haná.
Příspěvek pro TJ Sigma Lutín bude bod č. 9 a pan Ing. Rostislav Pavlíček navrhl zatadit jako
bod 10. Plán investiční výstavby na rok 2013' jiné návrhy na doplnění programu podány nebyly.

Hlasování o proglamu jednání -

1 1 hlasů pro
0 hlas zdrŽel se

0 hlas proti

Závěr _ program byl schválen všemi hlasy

2. Volba zpravodaie a ověřovatelů zápisu

Návrh na zpravodaje Ing. Rostislava Pavlíčka a ověřovatelů zápisu Mgr. Milenu Vychodilovou a

Ing. Radka Adlera.

Hlasování k bodu - návrh zpravodaje Ing. Rostislava Pavlíčka

10 hlasů pro
1 hlas zkžel se _ Ing. R. Pavlíček
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh ověřovatelů zápisu: Ing. Radek Adler, Mgr. Milena Vychodilová

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

3. Kontrola usnesení z 12. zasedání ZO

Místostarostka Zdena Tomková provedla kontrolu usnesení z 12. zasedání Zo.
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Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková - jak dopadlo schválení příspěvku na rozhlednu u ostatních obcí?
Starosta * všechny obce příspěvek schválily
lng. Kozáková - prodej pozemku před Neptunem pod schodištěm se uskutečnil?
Starosta - nebyla dodána Kupní smlouva od p. Začala

1] .20 hod. se dostavil Ing. Radek Navrátil

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí

10 hlasů pro
2 hlasy zdržel se - F. Špunda, Ing. Radek Navrátil
0 hlas proti

Hlasování k bodu * návrh usnesení

13 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hias proti

Závér _ Zo Lutín - bere na vědomí kontrolu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 1.1

4. Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č. 12'13.l412012

Tajemník oÚ Ing. Václavík seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 12,13,14DaI2.
Rozpočtové opatření č. 12,1312012 bylo schváleno radou obce a Zo je bere na vědomí.
Rozpočtová opatření odvětvového třídění 12 a 13 obdrŽeli zastupitelé k prostudování
v materiálech spolu s pozvánkou, rozpočtové opatřeni č' I4l2012 bylo rozdáno zastupitelům
před zasedáním. Ing. L. Václavík týo podrobně okomentoval.
Příloha č. I,2,3 k zápisu - jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková - těch 90 tis. v rozpoč. opatření . č. I2l20I2 je za co?
Ing. Václavík - sníŽení přrjmové části co nám Arko Technology odvádí do rozpočtu zavýměnu

potrubí před Sigmou (materiál + práce fi ARKO).

Hlasování k bodu - Zo bere na vědomí rozpočtová opatření odvětvového třídění ($)
rozpočtu č' 12, I3l20l2.

11 hlasů pro
1 hlas zdržel se - J. Galda
0 hlas proti

p. starosta Antonín Bábek přednesl k rozpočtovému opatření č. 14l20I2 kalkulaci Mikroregionu
Kosířsko - příloha k zápisu č. 4 -jen u originiálu
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Rozprava k bodu:

Ing. Kozáková - co je to za částku 580 tis'?
Ing. Václavík - částka byla vrácena do našeho rozpočtu z rozpočtu školy, protoŽe se nebude

jednat o opravu plotu, ale investiční výstavbu, proto to bude hrazeno zrozpoětu
obce.

Ing. Kozáková - ten plot uŽ se bude dělat? A kdo dělal soutěž na tuto akci?
Ing. Václavík - dělal to p. Látal z oÚ
p. Chrást - jaké to bude oplocení?
A. Dozrál- budou udělány nové betonová základy, sloupky po dvou metrech amezi to plastová

vodorovná výplň, bude tojen přední část, ostatní částijsou zrekonstruovány
Ing. Kozáková - napište že to jejen přední část, stojí to dost peněz a proč se nejdřív nevymění

okna a nezateplí školka?
Mgr. Vychodilová - ty peníze jsou teda schválené a přesunují se do jiného paragrafu?
Ing. Václavík - potvrdil, jen upřesnil, že nová okna a zateplení uŠ je v plánu investic na příští

rok
Ing. Kozáková * proč demontážplotu neudělají TS Lutín, sníŽila by se částka
A. Dozrál - je to zanedbatelnápoloŽka a pak není kde uložit starý plot
A. Bábek - TS rnají své práce dost
Ing. Kozáková * a proč neudělat zatím jen provizorní plot a peníze dát na okna a zatepleni
Ing. Navrátil _ jednou už jsme o tom hlasovali, tak se není o čem bavit' kdyžtak at' pí

Kozáková, dá pořádný návrh
Mgr. Vychodilová - tepelný audit na školku je ještě platný?
A' Bábek _ je platný ještě asi rok
A. Dozrá|- zatím jsme sil,ryžádali pár nabídek na zateplení a výměnu oken - odhadovaná

částka 1,5 mil.
J. Galda - zvážit teda nejdříve uskutečnění zateplení a výměnu oken a potom plot
ing. Václavík _ 530 tis. nic neřeší
Ing. Navrátil - návrh na nový plot dala školka z důvodu bezpečnosti dětí
J. Chrást - připomínka, že je špatná diskuse, zastupitelé se mají hlásit a p. starosta jim dává

slovo
Ing. Hofírek - kdo naplňuje rozpočet školy
A. Bábek - obec
J. Chrást - bude to špatné mít nový plot a začít s opravou budovy
Ing. Hofirek * jak doladíte barvu fasády, když plot bude v určité barvě?
Mgr' Weidingerová- přiklání se k provedení zateplení a vý.rněny oken a potom nový plot
Mgr. Vychodilová - nechat 530 tis. na zateplení školky
Ing. Navrátil * odsouhlasit teda tuto akci a nebo nechat částku v rozpočtu na jiné akce
A. Dozrá| - částkajiŽ byla odsouhlasena, takže tato diskuse je zbytečná
Ing. Pavlíč ek _ žádné kompromisy, je potřeba postavit pořádný plot kvůli bezpečnosti

Hlasování k bodu:
7 hlasů pro
4 hlasy zdržel se - J. Chrást, Mgr. Vychodilová, J. Galda, Mgr..Weidingerová
1 hlas proti - Ing. Kozáková

Pan starosta A. Bábek navrhl' aby se Zo ke schválení rozpočtového opatření č. l4l2012 vrátilo
později, až přijede p. Ing. R. Adler
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Hlasování:
11 hlasů pro

1 hlas zdrželse - J. Galda
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

13 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín bere na vědomí rozpočtová opatření odvětvového třídění ($)
rozpočtu č. L2,13Da12

K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.2.1

5. Schválení pravidel rozpočtového provizoria

Pan starosta Antonín Bábek přednesl pravidla rozpočtového provizoria.
Příloha k zápisu č. 5 -jen u originálu

Bez rozpravy

Hlasování k bodu _ Zo schvaluje
11 hlasů pro
1 hlas zdržel se-Mgr. Weidingerová
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

13 hlasů pro
\-- 0 hlas zdtžel se

0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín schvaluje
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 2.3

6. Kalkulace odpadového hospodářství

Kalkulaci odpadového hospodářství přednesl p. tajemník Ing' L. Václavík.
Příloha č. 6 k zápisu - jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Hofirek - kolik ta kalkulace byla na minulém zasedániZo?
Ing. Václavik * 302,- Kč, ale bylo to špatně spočítané, od nákladů se nesmí odečítat pÍijmy z

Ekokomu 
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Mgr. Weidingerová _ kdo tedy zpracovával tu předchozí kalkulaci?
Ing. Václavík * dělalo se to postaru' teď je to podle nového zákona
Ing. Kozáková - nejde sníŽit tu pevnou částku ze 100,- Kč na 50,- Kč?
Z. Tomková - nesnižovala bych tu částku' budou vyšší náklady i Kraj nás na to upozorňoval
Ing. Navrátil * neřešme 100,- Kč, utratí se to za náklady, které se nemohly započitat do nákladů

na komunální odpad (zelený odpad, tříděný odpad, nebezpečný a velkoobjemový)
Z. Tomková _ lidé musejí víc třídit, jinak budeme muset poplatek zvyšovat
Mgr. Wedingerová _ zvýšením poplatku demotivujeme občany, nebudou třídit
A. Bábek - zvyšujeme pomalu a máme jeden z nejnižších poplatků v okrese
J' Galda _ netřídí Se moc' je malá osvěta
A.DozráL* ve škole se třídí hodně
J. Galda - málo kontejnerů, jsou pořád plné
Z. Tomková - jsou sice plné, ale je malá výěžnost, lidi nesešlápavají láhve a kontejnery jsou

hned plné
F. Špunda - udělat letáěek do zpravodaje ohledně třídění
Ing. Kozáková- tak snížíme částku ze I00,- Kč na 80,_ Kč
A. Bábek - bude doplácet obec
Ing. Navrátil - máme reálná čísla, tak proč si o ten poplatek neříct, zvyšování poplatku je

odpovídající a navrhuju schválit
Ing. Hofirek - hledala se někdy jiná firma na odvážení odpadů?
Z' Tomková - hledali jsme, zabývalse tím i Mikroregion Kosířsko, ale nejde sjednotit tolik obcí,

dále jsme byli osloveni firmou Gansewinkel, ale po předloŽení našich nákladů se
dosud firma neozvala

Ing. Václavík - dřívější kalkulace byly provedeny tak, aby občané neplatily vysoké poplatky,
n1,rrí musíme postupovat podle zákona

Mgr. Weidingerová - navrhuji snížit pevnou částku 100,- Kč
A. Bábek - nesniŽovat, zopakoval, že tim se pokryjí náklady, které nemohly být zahrnuty do

kalkulace

V 18.45 hod. přišel Ing. Radek Adler .

Pan starosta Antonín Bábek dal hlasovat, kdo je pro nesníŽení pevné částky z poplatku 100,- Kč

9 hlasů pro
2 hlasy proti _ Ing. Kozáková, Ing. Hofirek
2 hlasy se zďrže|y - Ing. Adler' Mgr' Weidingerová

Hlasování k bodu zvýšenípoplatku zaKo nar.2013 ve výši 42O,-Kč.

9 hlasů pro
3 hlasy proti - Ing. Hofirek, Ing. Kozáková, Mgr. Weidingerová
1 hlas se zdržel - Ing. Adler

Hlasování k bodu _ návrh usnesení

l3 hlasů pro
0 hlas zdržel se
0 hlas proti



Závěr _ Zo Lutín bere na vědomí
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 3.1,3.2

7. Schválení oZV č. 2/2012 o místním poplatku za komunální odpad
Zastupitele s oZY č. 212012 seznámila pí místostarostka Zdena Tomková.

Příloha č. ] kzápisu - jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková- čl. 2 bod b) musí majitel platitza by nebo dům i kdyžtam nebydlí?
A. Bábek - ano je to v souladu se zákonem
Ing. Navrátil - je to logické, do byu jezdíte a můžete mít nějaký odpad
Ing. Kozáková * prázdný byt, nedělá se odpad a musí se platit
Ing. Hofirek - jak se zjistí préadnébýy?
I. Vlachová - nahlížím do katastru nemovitosti,když vidím, že na domu není nikdo hlášen, tak

oslovuji majitele azasílám složenky na poplatek zaKo

Hlasování k bodu:

12 hlasů pro
1 hlas zdrželse - Mgr. Wedingerová
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh usnesení

13 hlasů pro
0 hlas zďržel se
0 hlas proti

Závěr _ Zo Lutín schvaluje.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 4.1

8. Schválení smluv o příspěvku Reigionu Haná iako spolufinancování proiektu ..Volnočasová
infrastruktura obcí MAS Regionu Haná"

Pan starosta Antonín Bábek přednesl spolufinancování Volnočasové infrastruktury (hřiště v MŠ
Lutín) ve výši I5Yo ve výši 94.833,91 Kč.

Příloha č' 8 k zápisu -jen u originálu

Rozprava k bodu:
A'DozráL- zaty penize bychom si sami pořídili daleko lepší hřiště
Z. Tomková * nešlo odstoupit od smlouvy, protoŽe bychom nedostali dotace
A. Dozrál * to hřiště je paskvil
Z. Tomkov á - je to z akéúového dřeva, tak to něco vydrŽí, ale není to podle našich představ
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A' Doztá| - kdo bude hradit udržbu?
A. Bábek - bude se to řešit s Regionem Haná, máme hřiště půjčené na 5 let, pak to přejde do

našeho majetku
Mgr. Vychodilová _ je zpětnávazba na Region Haná * připomínky, dotazy?
Z. Tomková - připomínkovali jsme, ale nebylo to akceptováno
Ing. Kozáková * jak se řeší přístup veřejnosti na toto hŤiště?
A. Bábek _ příští rok se vydá provozniŤáď, pro veřejnost to bude až od 16.00 hod' kdy bude

školka uzavřena
J. Galda - kdo se o to hřiště bude starat?
A. Bábek - bude tam správce a provoz se bude odsouhlasovat se školou
Z. Tomková - provozniřáduž je rozjednaný a správce uŽ máme
A. Doztál - co by se stalo, kdybychom to neschválili?
Ing. Navrátil_ už jsme to jednou schválili, tak buďme seriozní a schvalme tento závazek

Hlasování k bodu

8 hlasů pro
4 hlasy proti - Mgr. Weidingerová, A.Dozrál,Ing.Kozáková, J. Galda
1 hlas se zdrŽel - Mgr. Weidingerová

Hlasování k bodu - návrh usnesení

13 hlasů pro
0 hlas proti
0 hlas zdrželse

Smlouva o výpůičce
Smlouvu o výpůjčce naužívání hřiště po dobu 5 let přednesl p. starosta Antonín Bábek
Příloha k zápisu č. 9 -jen u originálu.

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková - volnočasová aktivita není dopoledne a tudíŽ hřiště není pro školku, využiti až

od 16.00 hod.
A. Bábek * v č1. IV. odst. 2 vypustit slovo výhradně
ing. Kozáková - upravit ještě další body k naším podmínkách
J. Galda - co se skývá v údrŽbě zařízení v odst. 3 čl. IV.?
A. Bábek - nebudeme schvalovat tuto smloulu, požádáme o přepracování na naše poměry

Hlasování o odloŽení schválení vypůjčky

13 hlasů pro
0 hlas proti
0 hlas zdržel se

9. Přispěvek TJ Siema Lutín

:-,,
Záďost o příspěvek TJ Sigma Lutín na uhrazení energií na 1. čtvrtlení r. 2013 přednesl p. starosta
Antonín Bábek.
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Příloha k zápisu č. 10 - jen u originálu

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková - smlouva o příspěvku je neomezená' nebo se odsouhlasuje každý rok?
A. Bábek * pokud TI zažáďá a my odsouhlasíme, sepisuje se smlouva na příspěvek neŽ bude

v březnu nový rozpočet, teď je to provizorium
Ing. Pavlíček - není o čem diskutovat,je to na provoz
Mgr. Weidingerová - na příští rok nezvednu ruku pro takovou částku, je to plývání penězi, radši

to dáme na školku
J. Chrást - staráme se o majetek' který slouŽí lidem, pro pí Weidingerovou jsme jen černá díra,

ale v TJ se snaží spousta lidí
J. Galda - máte i jiné sponzory?
J. Chrást - jeden sponzor odešel do Slatinic, nebyla jistá podpora od obce Lutín
Mgr. Vychodilová - uvažovatjestli příští rok TJ nevzít pod sebe
Ing. Hofirek - musíme myslet i na jiné občany, kteří nechodí na akce TJ
Ing. Navrátil - je potřeba spot1ovcům poskýnout příspěvek na zabezpečení chodu stadionu a

ostatní budeme řešit příští rok
A. Dozril, - hodně se tam změnilo a to k lepšímu' je pro, aby se TJ vzala pod obec
Ing. Navrátil - zvedla se úroveň fotbalu a stolního tenisu' začlo se víc využívat hemy stolního

tenrsu
A. Bábek - jsem pro zkvalitnění sluŽeb pro občany a podpořit TJ
Ing. Adler - TJ získala dotace na šatny, takže se to rozvíji
A. Bábek - je vidět Že se výbor TJ činí, udělali nová světla v herně stolního tenisu, toho se taky

týká druhá žádost o příspěvek
Mgr. Weidingerová - nelíbí se mi jejich kolonky, tenisti - nová antuka, turisté si zaplatili zájezd,

na energie příspěvek ano' proti tomu nic nemám
J. Chrást -každej oddíl má svoje zájmy, tenisté potřebují antuku a turisté pořádají zájezdy na

turistické pochody
A. Bábek - ve smlouvě o příspěvku je napsané, že ažpo zaplacení energií mohou příspěvek

použítna své aktivity

Starosta obce A. Bábek přednesl další Žádost TJ Sigma Lutín o příspěvek na rekonstrukci
osvětlení v hale na stolní tenis ve výši 10.000,- Kč.
Příloha k zápisu č. 11 - jen u originálu.

Rozprava k bodu:
Ing. Kozáková _ dělala se zároveň i izolace stropu?
J. Chrást - nemohla se udělat, chtěli jsme tam nafoukat zateplení, ale zjistilo se, Že střechou

zatéká, proto by to byla zbytečná investice, musí se opravit střecha
Ing. Pavlíček - doporučuji 10 tis. Kč schválit
Ing. Kozáková - poníŽit teda o 10 tis. Kč rozpočet na r. 2013 pro TJ
A. Bábek - netahat to do příštího roku' dali většinu prostředků ze svého, tak proč je tímto

nepodpořit
ing. Kozáková - zveŤejnit v obecním zptavodaji otevření haly stolního tenisu pro veřejnost a

jakou formou se bude poskýovat tento příspěvek - formou daru, půjčky?
A. Bábek - Íbrmou smlouvy o příspěvku



Hlasování k bodu:

i3 hlasů pro
0 hlas proti
0 hlas zdržel se

Hlasování k bodu - návrh usnesení

13 hlasů pro
0 hlas proti
0 hlas zdrŽel se

Starosta obce dalještě hlasovat' jestli příspěvek TJ Sigma Lutín ve výši 10 tis. Kč se dá do
rozpočtového opatření č. I4l2012

Hlasování:
11 hlasů pro
2 hlasy zdrželi se _ J. Galda, Mgr. Weidingerová
0 hlas proti

Závěr _ zo Lutín schvaluje.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 6.1,6.2

Starosta A. Bábek se vrátil ke hlasování o rozpočtovém opatření č. I4l20I2 z důvodu dřívěji
chybějícího p. Ing. R. Adlera.

Hlasování:
8 hlasů pro
3 hlasy proti * J. Galda, Mgr. Weidingerová, Ing. Kozáková
2 hlasy zdrželi se - Mgr. Vychodilová,Ing. Hofirek

Závěr _ Zo Lutín schvaluje.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č.2.2

10. Plán investiční výstavby na rok 2013

Pan starosta předal slovo Ing. R' Pavlíčkovi, který tento bod navrhl do programu.
Ing. R. Pavlíček navrhuje, aby se Zo zamyslela nad kamerovým stystémem a zařadila je do
plánu investiční výstavby na rok 2013. Kriminalita se v Lutíně prudce zvýšLla_I<rádeže,
obtěŽování Žen. Rozmístění kamer by bylo zatím na hlavní úseky.

Rozprava k bodu:
Ing. Václavík - 250 tis. Kč. by se asi v rozpočtu našlo' ale jde tady o napájení kamer, na

obecních nemovitostí je to bez problémů, ale co u ostatních budov
Ing' Pavlíček - začneme s pár kamerama akaŽdý rok to budeme dál rozšiřovat, uŽ jen

upozomění nazačéltcích obce, že obec je sledována kamerovým systém bude
odtazovat určité lidi od kriminálního jednání
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Ing. Kozáková - zjistit kdo legálně můŽe nahlédnout do těchto monitorů
Z. Tomková - při návštěve obce Brehy na Slovensku mi předvedli jejich kamerový systém a

nahlíži do něj jen starosta a kriminalita se tam snížila na minimum' jen musíme
tedy dořesit naši legislativu

Ing. Kozáková - nerada bych, aby se na záběry koukal celý obecní úřad
Ing. Hofirek _ udělat referendum, jestli občané si přejí mít kamerový systém v obci
Ing. Adler - udělat koncepci s firmami, které se tím zabýntají, třeba i pŤizvat na pomoc policii,

ale určitě dát šanci lidem se k tomu vyjdářit
A. Dozrál * rozlišit jestli jenom dát kamery navjezdy nebo i na určité budovy
Mgr. Weidingerová - je pro dát kamerový systém do plánu na příští rok
Ing. Hofirek - můŽeme na tom pracovat všichni a uvidíme jestli příští léto zbydou peníze a

můŽeme se do toho pustit
Ing. Navrátil - nedávat do rozpočtu a přiklání se k p' HoÍírkovi
Ing. Pavlíček - dejme aspoň nějakou částku do rozpočtu a udělejme proto maximum' i kdyŽ to

třeba bude jen jedna kamera
Ing. Kozáková - nejdřív zjistit legislativu a oslovit občany
Ing. Pavlíček - k tomuto systému se musí vyjádřit Uřad na ochranu osobních údajů
Ing. Adler - můŽe to bý jenzaznamenávací zaŤizení, které se bude po týdnu odmazávat
Ing. Navrátil- takŽe odsouhlasíme návrh p. Pavlíčka na konkrétní částku do plánu nebo si to

nechátne na příští rck až podle toho jak zbydou peníze?
Ing. Mišák, host * provozuji kamerový systém' zatím se nepodařilo usvědčit pachatele' není to

bráno jako důkaz, osvědčilo by se to jedině v případě, Že bychom měli
městskou policii, která by hned zasahovala, je to zbýečná investice v obci

Ing. Pavlíček - kdyŽ tento systém pomůŽe jednomu bude to dobré, ale spíš to beru jako
prevenci.

Hlasování k bodu:

13 hlasťr pro
0 hlas proti
0 hlas zďržel se

Hlasování k bodu - návrh k usnesení

13 hlasů pro
0 hlas proti
0 hlas zdržel se

Závěr - Zo Lutín pověřuje.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 7.1

1l. Různé
Tajemník obce Ing' Lubomír Václavík přednesl plán rady aZo'
Příloha k zápisu ě. 12.

Rozprava k bodu:
Mgr. Vychodilová - poŽaduje četnější zasedání Zo
A. Bábek * 4x je povinné, ale Zo se schází operativně, podle potřeby
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Hlasování k bodu:
12 hlasů pro

1 hlas zdržel se - Mgr. Vychodilová
0 hlas proti

Hlasování k bodu - návrh k usnesení

l3 hlasů pro
0 hlas proti
0 hlas zdržel se

. Závěr _ Zolutín bere na vědomí.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení bod č. 8.1

Paní místostarostka Zdena Tomková všechny osobně pozvaIa na vánoční koncert v Třebčíně a
rozdala všem přítomným pozvánky.

12. Diskuse

Mgr. Weidingerová - pořádně psát pozvánku na zasedáni Zo a nedělat chyby
A. Bábek * lidé jsou omylní, došlo ke sníŽení počtu pracovnic na oÚ a je dost těžké všechno

zvládat ve dvou _ tímto se omlouvá
Ing. Kozáková _ bude bývat Zo zas ve středu?
A. Bábek _ na přání Ing. Pavlíčka bylo mimořádně teď ve čtvrtek
Ing. Kozáková _ informovala,že28.II.2012 byla školskáradaa byla zvolanápředsedkyní
A. Bábek * pogratuloval ke zvoleni
Z. Tomková * otázka kompostámy - byla schůzka s pí Mgr. Kratochvílovou, následovala

prohlídka, kde by mohla kompostárna stát. Pošle návrhy zakolik a za jakých
podmínek by se postavila. Je také moŽno zůáďat o dotaci, která by byla asi jen
70Yo, protože už jsme měli dotaci na kompostéry. Yýzvuje potřeba dát v březnu
2013

ing. Václavík _ kolik by to asi stálo?
Z. Tomková - Dlouhá Loučka má kompostárnuza 9 mil. s 85% dotací
Ing. Pavlíček - do zptavodaje dát článek, co se proinvestovalo za letošní rok, občané nejsou

informováni
Ing. Hofirek _ v novinách bylo napsáno' Že příští rok bude cyklostezka Lutín - Třebčín
A' Bábek * Vysvětlil, že došlo k pochybení redaktora a následně opravený článek vyšel v příštím

vydáni
Mgr. Vychodilová - rozšíření obecního zpravodaje na měsíční? Některé články ze školy nebyly

uverejneny
F. Crha' host - at'si škola udělá vlastní zpravodaj, více lidí nezajimá co se děje ve škole, pokud

tam nemá svoje děti, dále navrhuje dát leták do zpravodaje a podpořit třídění
odpadů

Ing. Mišák, host _ neměl by bý zpravodajjen o škole, měli by hlavně přispívat občané
Mgr. Vychodilová - rozšířit stránky obec. zpravodaje
Ing. Mišák _ rozšiřuje se zpravodaj podle množství článků
Ing. Navrátil - klidně at' je zpravodaj jen čtvrtlení, ale kvalitnější
Ing. Mišák, host - špatná diskuse zastupitelů, je to zmatek a proto sem lidi nechodí
Ing. Mišák, host -dotaznaIng. Václavíka, nejsou udělány terénní úprar,y po kanalizaci
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ing' Václavík - úpravy jsou hotovy' byli jsme to procházet s p. Látalem, nic tam není. Je to na
místě vlastní přípojky p. Mišáka a to si musí úpravy udělat sám

ing. Mišák, host * na zářljovém zasedání Zo byl návrh na zrušení tajemníka, nic se neděje, mělo
se to projednávat na prosincovém zasedání

Ing. Hofirek - nebudeme Se k tomu vyjadřovat chybí zde 2 čIenové ze strany Třebčína
Ing. Kozáková * tato funkce musí bý zachována, protože by to bylo špatné kdyby tuto funkci

vykonávat zastupitel, který se mění
A. Bábek * navrhovalo se zrušení bud'místo tajemníka nebo místostarosty
Ing. Hofirek - k tomuto se vrátíme na jednání v březnu příštího roku a k nové organizační

struktuře oÚ
Ing. Navrátil * schválili jsme organizaěniřád atímto to bylo uzavřeno a pokud to Třebčínská

strana neakceptuje, ať to otevře Znovu
Ing. Václavík - je to cílennost některých lidí o likvidaci mé osoby.
A' Bábek - své osobní spory si musíte řešit mimo zasedáníZo.

Starosta obce ukončil zasedání Zo obce Lutín ve 2L00 hodin.

V Třebčíně 13. 12.20|2

ň l,'/ ////
l ,í,tr''--- ' ,irt.rťt'{'/, /

tn!1 Radek Adler, Mgr. Milena Vychodilová
e;e"r';7

,'Antonín Báběk
ověřovatelé zápisu starosta obce

Přílohy: 12x dle textu
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oBEC LUTÍN
Škohí 2O3,783 49Lutín

US|{ESE|{I č. 13

z 13. zaseďáníZastupiteistva obce Lutín,
konaného dne 13 .I2.20I2 v Třebčíně

Zpravodaj: Ing. Rostislav Pavlíček

ověřovatelé zápisu: Mgr. Milena Vychodilová, Ing. Radek Adler

Zapisovatel: Iveta Vlachová

Přítomno: 13 členů Zo dIe přiložené presenční listiny, Ing. Václavík
4 hosté dle přiloŽené presenční listiny

omluven: Hynek Bokůvka, Eva Jarošová

1. Kontrola usnesení
zastupitelstvo obce

1.1 bere na vědomí

2. Roznočtová opatření
zastupitelstvo obce

2.I bere na vědomí
rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č' 12,13l20I2

2.2 ZO schvaluje
rozpočtové opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č. I4|2OI2

2.3 ZO schvaluje
pravidla rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu 2013, kteými se budou hradit činnosti
spojené s výkonem státní správy, závazky vyplyvající zuzavřených smluv, investiční i
neinvestiční výdaje v případech pokračování započaté akce včetně dotačních zdrojů' příspěvky
naprovoz zŤízených organizaci a nejnutnější výdaje na zabezpečení chodu úřadu a
samostatného fungování územního samosprávního celku.



3. Kalkulace odpadového hospodářství
zastupitelstvo obce

3' 1 bere na vědomí
výpočet sloŽky poplatku podle $ 106 odst. 4 písmeno b, zákona o místních poplatcích za
pÍovoz systému shromažd'ování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

3.2 schvaluje
sazbu poplatku za sbět, přepravu komunálního odpadu ve výši 420,- Kó zapoplatníka a
kalendářní rok.

4. Schv álení oZY č. 2 12012
zastupitelstvo obce

4.1 schvaluje
ozv č.2l20I2 o místním poplatku zaprovoz systému shromaŽďování, sběru, přepravy'
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5. Schválení smlouw o příspěvku Regionu Haná iako s-polufinancování proiektu
..Volnočasová infrastruktura obcí MAS Regionu HANA"
zastupitelstvo obce

5.1 schvalu.je
smlouvu o poskytnutí příspěvku zrozpočtu obce Lutín na spolufinancování projektu

,,Volnočasová infrastruktura obcí MAS Regionu HANA" ve výši 94.833,91 Kč.

6. Příspěvek TJ Siema Lutín
zastupitelstvo obce

6.1 schvaluje
poskýnutí finančního příspěvku ve výši 60.000'- Kč na překlenutí období do schválení
rozpočtu na rok 2013. Příspěvek bude pouŽit k úhradě energií, vodného a stočného v souladu se
smlouvou o příspěvku'

6.2 schvaluje
poskýnutí příspěvku TJ Sigma zrczpočtu obce ve výši 10.000,- Kč na generální rekonstrukci
osvětlení v herně stolního tenisu.

7. Plán investiční výstavbv na rok 2013
zastupitelstvo obce

7.1 pověřuje radu obce a tajemníka přípravou podkladů pro vyvořehí kamerového systému
(legislativa, koncepce, náklady) do příštího Zo.



8. Různé
zastupiteistvo obce

8.1 bere na vědomí
program. plán zasedání Ro a Zo

V Třebčíně 13. 12.2012

."1'r
! t"

-. * \ - L_ ,- \.."., )

Ing. Ro sti sTav P avl íče.k-

zpravodaj t:

-),\.
."I-,t,r'-r',- ) )..-

Antonín Bábek
starosta obce


