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Obec Lutín

Školní 203, 783 49 Lutín
tel.č.: 585 944 323 | e-mail: e-podatelna.ou@lutin.cz

Z Á P I S
zasedání číslo 13 Zastupitelstva obce Lutín

konané dne 14. 9. 2020 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod.

Doba jednání: 18.10 - 20.18 hod.
Přítomno: 14 členů ZO dle přiložené prezenční listiny, Ing. Miroslav Brhel, 5 hostů dle

přiložené prezenční listiny
Omluveni: Ing. Miroslav Smička
Neomluveni:
Předsedající: Ing. Jakub Chrást
Zapisovatel*: Eva Sedláčková
Ověřovatelé zápisu: Gabriela Bábková, Dušan Sedláček
Zpravodaj: Antonín Dozrál

*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení

Program jednání:

  1. Zahájení.
  2. Volba zpravodaje a ověřovatelů zápisu.
  3. Kontrola usnesení z 12. zasedání ZO.
  4. Rozpočtová opatření Obce Lutín č. 4/2020, 5/2020 a 6/2020.
  5. Darovací smlouva.
  6. Budoucí darovací smlouva.
  7. Prodej části obecního pozemku.
  8. Narovnání majetkových poměrů, Třebčín.
  9. Odkup pozemku, Třebčín.
10. Bezúplatný převod pozemků od SPÚ.
11. Cyklostezka Lutín – Hněvotín – pozemky.
12. Vývoj rozpočtu obce v roce 2020.
13. Komunitní dům pro seniory – zástavní smlouva.
14. Přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici, Třebčín.
15. Různé:
      15.1 Investiční akce 2020.
      15.2 Výsadba stromů.
      15.3 Informace k návrhu územního plánu.
16. Diskuze a závěr.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájil starosta obce Ing. Jakub Chrást v 18.10 hod.

Starosta obce Ing. J. Chrást konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace o konání byla zveřejněna
na úřední desce Obecního úřadu Lutín a na internetových stránkách www.lutin.cz, a to nejméně sedm dní
přede dnem konání zasedání, dále konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je
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tedy usnášeníschopné.
Zápis z minulého 12. zasedání zastupitelstva obce byl vyložen na obecním úřadě, a protože k němu nebyly
vzneseny žádné námitky, můžeme ho považovat za schválený.
                                                                        

Program jednání  –  starosta  seznámil  přítomné s  programem jednání  ZO.   Navrhl  doplnit  bod  Různé:  
Informace k návrhu územního plánu.
                                                               
Rozprava k bodu:

Bez rozpravy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/13Z/2020 bylo schváleno.

2. Volba zpravodaje a ověřovatelů zápisu

Starosta obce Ing. J. Chrást navrhl na zpravodaje Antonína Dozrála a ověřovatele zápisu Gabrielu Bábkovou a
Dušana Sedláčka.
 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín  volí  do funkce zpravodaje  13.  zasedání  zastupitelstva obce pana Antonína
Dozrála.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2a/13Z/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Lutín  volí  do  funkce ověřovatelů  zápisu pana Dušana Sedláčka a  paní  Gabrielu
Bábkovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2b/13Z/2020 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z 12. zasedání ZO

Místostarosta obce Mgr. D. Kolář provedl kontrolu usnesení z 12. zasedání ZO, které se konalo dne 29. 6.
2020.

4/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín vzalo na vědomí Rozpočtová opatření Obce Lutín č. 
                   2/2020 a 3/2020.

5/12Z/2020   Zastupitelstvo obce Lutín schválilo zařazení svého správního území do
                     působnosti MAS Region HANÁ pro realizaci strategie CLLD na programové    
                     období 2021 - 2027.
                     - Výpis z usnesení odeslán na Region Haná.

6a/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín revokovalo usnesení č. 9a/11Z/2020 ze dne 20.5.2020.
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6b/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schválilo prodej pozemku p.č. 168/13 v k.ú. Lutín,
                     orná půda o výměře 470 m2 panu ***
                    *** a paní ***
                 *** do rovnodílného podílového spoluvlastnictví za cenu 1560 Kč +
                     21% DPH za 1 m2.
                     - Kupní smlouva podepsána, čeká se na úhradu kupní ceny.

6c/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín revokovalo usnesení č. 9b/11Z/2020 ze dne 20.5.2020.

6d/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schválilo prodej pozemku p.č. 168/11 v k.ú. Lutín, 
                     orná půda o výměře 788 m2 panu ***
                  *** do společného jmění
                     manželů za cenu 1560 Kč + 21% DPH za 1 m2.
                     - Kupní smlouva podepsána.

7a/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín souhlasilo aby při prodeji obecních pozemků byla
                     jejich cena nadále stanovována individuálním posouzením.

7b/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín souhlasilo s odprodejem části pozemku p.č. 417/1 v k.
                      ú. Třebčín o rozloze cca 24 m2 dle přiložené situace za cenu 350 Kč/1 m2.
                      Pověřilo radu obce vyhlášením záměru.
                     - Samostatný bod dnešního jednání.

7c/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín nesouhlasilo s odprodejem části pozemku p.č. 417/1v
                     k. ú. Třebčín o rozloze 115m2 dle přiložené situace.

8a/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schválilo konečnou budoucí podobu místní
                     komunikace v ulici Růžová, část "k rotundě", která vzešla z veřejného 
                     projednání s obyvateli ulice a která bude realizována v rámci investiční akce
                     Lutín, místní komunikace Růžová.
                     - Zažádáno o stavební povolení a stavební řízení bylo zahájeno.

8b/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schválilo uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě
                     elektronických komunikací č. VPIC/MS/2020/00101 mezi Obcí Lutín a
                     společností CETIN a.s. Předmětem je realizace překládky sítě v majetku
                     společnosti CETIN a.s., která musí být provedena v rámci realizace investiční
                     akce Lutín, místní komunikace Růžová. Předpokládaná cena překládky je
                     400.666Kč bez DPH.
                     - Smlouva byla podepsána.

9/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schválilo uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím Obcí
                    Lutín, ***
                 *** společně jako prodávajícím 1 a *** 
                 *** jako 
                    prodávajícím 2. Předmětem prodeje je nově vybudovaná infrastruktura (obslužná
                    komunikace, splašková kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení) na pozemcích
                    p.č. 258/65 v k.ú. Lutín a 258/66 v k.ú. Lutín včetně pozemků samotných. Kupní
                    cena činí 20.318Kč.
                    - Smlouva byla podepsána a zavkladována v katastru nemovitostí.

10/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín vzalo na vědomí aktuální informace o průběhu
                     realizace schválených investičních akcí pro rok 2020.
                     - Zařazeno do bodu Různé.

11/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín vzalo na vědomí kalkulaci předpokládaného vývoje
                     rozpočtu obce na rok 2020 s ohledem na dopady na příjmy obce vlivem
                     epidemie.
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                     - Aktuální informace v bodu 12 dnešního zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Lutín  bere  na  vědomí  kontrolu  usnesení  z  12.  zasedání  ZO,  kterou  provedl
místostarosta Mgr. Dalibor Kolář.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/13Z/2020 bylo schváleno.

4. Rozpočtová opatření Obce Lutín č. 4/2020, 5/2020 a 6/2020

Tajemník OÚ Ing. M. Brhel okomentoval Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2020, které bylo schváleno na
zasedání rady obce dne 8. 7. 2020. Rozpočtové opatření zohledňuje výdaje mimo předpoklad v rozpočtu na
odkup nově vybudované komunikace a inženýrských sítí u „malé vrátnice“ od manželů *** a vyšší náklady na
deratizaci obecních prostor, dále na výdajové straně nákup ochranných potřeb pro hasiče. Vyšší výdaje jsou
kryty vyšším výnosem úroků na bankovních účtech a dotací pro zásahovou jednotku SDH.
Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 5/2020 bylo schváleno radou obce dne 29. 7. 2020. Zohledňuje nutné
původně neplánované výdaje (PD na most v Třebčíně – demolice, radar v Třebčíně směrem na Lípy), které
nebyly součástí schváleného rozpočtu.
Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2020 bylo schváleno radou obce dne 17. 8. 2020 a reaguje na některé
neplánované výdaje (volby, ochranné pomůcky v souvislosti s COVID 19, navýšení ceny za radar v Třebčíně,
kotel do jídelny ZŠ, navýšení pojistky u Kooperativy z důvodu navýšení hodnoty dvou budov Kodus a ZŠ, ale
také na jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 4.057.500 Kč určený k zmírnění dopadu poklesu
daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. Rovněž počítá se snížením daňových
příjmů. Částka 188.000 Kč je dotací na pořádání voleb do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu
ČR.
Příloha č. 1 - 3  k zápisu – jen u originálu.
 

Rozprava k bodu:
Ing. J. Kubala - státní kompenzace byla vypočítána podle počtu obyvatel - k jakému datu?
Ing. M. Brhel - k 1.1. t.r.
 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín bere na vědomí Rozpočtová opatření Obce Lutín č. 4/2020, 5/2020 a 6/2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/13Z/2020 bylo schváleno.

5. Darovací smlouva

Starosta  obce  Ing.  J.  Chrást  uvedl  k  bodu  následující:  Před  zahájením  stavby  Zpomalovací  ostrůvek
na Třebčínské ulici v Lutíně byla s Olomouckým krajem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi
Obcí Lutín a Olomouckým krajem. Budoucí smlouva se týká bezúplatného převodu části pozemku p.č. 337
v k.ú. Lutín pod ostrůvkem. Na základě budoucí smlouvy a skutečného zaměření stavby je po realizaci stavby
ostrůvku předložen návrh darovací smlouvy.
Příloha č. 4 a 5 k zápisu – jen u originálu.

Rozprava k bodu:
Bez rozpravy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Lutín a Olomouckým krajem.
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Předmětem smlouvy je bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 337,  ostatní plocha o celkové výměře
35 m2, dle geometrického plánu č. 696-53/2019 ze dne 20. 4. 2020 pozemek parc. č. 337/2, ostatní plocha
o výměře 34 m2 a díl „a“ o výměře 1 m2, který se slučuje do pozemku 268/28, orná půda o celkové výměře
447 m2, vše v k.ú.  obce Lutín.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/13Z/2020 bylo schváleno.

6. Budoucí darovací smlouva

Starosta obce Ing. J. Chrást uvedl k bodu následující: V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí průtahu obcí,
tj. silnice č. II/570, Olomoucký kraj žádá o uzavření budoucí darovací smlouvy, kdy Obec Lutín se zaváže
Olomouckému kraji darovat části pozemků, kde bude realizována stavba. V projektu jsou zahrnuty požadavky
obce. Jedná se o standardní postup. Když obec staví na pozemku Olomouckého kraje (např. zpomalovací
ostrůvek na Třebčínské), Olomoucký kraj jí  část pozemku pod ostrůvkem také daruje. Radou obce byl na
uzavření budoucí smlouvy vyhlášen záměr dne 29.6.2020 a po dobu 15  dnů nebyly k záměru vzneseny
připomínky. Termín realizace této akce není dosud znám, vyřizuje se stavební povolení.

Příloha č. 6 -11 k zápisu – jen u originálu
                    
Rozprava k bodu:
G. Bábková – dotaz, u pošty bude podélný parkovací pruh a jízdní pruh pro cyklisty?
Ing. J. Chrást -  jízdní pruh je kousek od pošty směrem k Cyklo-sportu Popelka, krajnice je zde dost široká, u
pošty musí cyklista vjet do vozovky  nebo sesednout;
G. Bábková – na ul. Olomoucká u komunitního domu budou parkovací zálivy?
Ing. J. Chrást – ano, od křižovatky, aby byl výhled, bude zelený ostrůvek, a potom budou parkovací zálivy, u č.p.
100 budou kolmá parkovací stání, u hostince U Popelků - kolmý nájezd do křižovatky - kapka, ul. Školní – uliční
vpusti – odvod do kanalizace, zpomalovací ostrůvek od Slatinic i Hněvotína, přechodové místo s ostrůvkem u
OÚ;
Ing. J. Kubala – očekává se, že realizace stavby proběhne za plného provozu, nebo bude uzavírka přes Lutín?
Ing. J. Chrást – zatím to není řešeno, řeší to těsně před realizací, jde o tom vést jednání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Lutín a
Olomouckým krajem, jejímž předmětem je budoucí převod částí pozemků parc. č. 279 o výměře cca 30 m2,
parc. č. 281/3 o výměře cca 63 m2, parc. č. 281/4 o výměře cca 3 m2, parc. č. 283 o výměře cca 1 m2, parc.
č. 301/30 o výměře cca 11 m2 a parc. č. 301/32 o výměře cca 11 m2, vše v katastrálním území Lutín.
Součástí smlouvy je založení práva provést stavbu "II/570 Slatinice-Olomouc" na pozemcích obce Lutín
v rozsahu trvalých i dočasných záborů dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované
společností HBH projekt spol. s r.o. (IČ:44961944).

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/13Z/2020 bylo schváleno.

7. Prodej části obecního pozemku

Místostarosta obce Mgr. D. Kolář uvedl k bodu následující:  Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl
schválen prodej části pozemku p.č. 417/1 v k.ú. Třebčín o velikosti cca 24 m2. Radou obce Lutín byl k tomu
uveřejněn záměr, kdy po dobu 15 dní nebyly vzneseny připomínky.  Na náklady žadatele p. *** byl vypracován
geometrický plán – znázorněn na dataprojektoru.
Příloha č.   12  k zápisu – jen u originálu
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Rozprava k bodu:
Bez rozpravy.
 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje prodej pozemku p.č. 417/3 v k.ú. Třebčín, ostatní plocha o výměře
23m2 dle geometrického plánu č. 399-120/2020, který vyhotovil GEOL, spol. s r.o. (IČ:60319232) panu
*** za cenu 350 Kč za 1 m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/13Z/2020 bylo schváleno.

8. Narovnání majetkových poměrů Třebčín

Místostarosta obce Mgr. D. Kolář uvedl k bodu následující: Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 3.
2020  na  základě  žádosti  paní  ***  souhlasilo  s  narovnáním majetkoprávních  poměrů,  kdy  část  garáže  a
předzahrádky ve vlastnictví žadatelky je na obecním pozemku a naopak část obecního chodníku je na pozemku
v majetku žadatelky. Na náklady žadatelky byl vypracován geometrický plán, který je součástí  podkladů.
Stavebním úřadem byl udělen souhlas s dělením pozemků dle GP. Narovnání bude realizováno vzájemným
odkupem a prodejem. Na prodej části obecního pozemku byl po dobu 15 dnů vyhlášen záměr a nebyly k němu
vzneseny připomínky.
Příloha č.  13  k zápisu – jen u originálu.
 

Rozprava k bodu:
Bez rozpravy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje odkup pozemku p. č. 517 v k. ú. Třebčín, ostatní plocha o výměře 11
m2, a pozemku p.č. 518, ostatní plocha o výměře 6 m2 , oba dle geometrického plánu, který vyhotovila
Alexandra Krčmářová ***, č. 393-89/2019 od *** za cenu 200Kč za 1 m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8a/13Z/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje prodej pozemku p.č. 465/3 v k.ú. Třebčín, ostatní plocha o výměře 20
m2 dle geometrického plánu, který vyhotovila Alexandra Krčmářová ***, č. 393-89/2019, do rovnodílného
spoluvlastnictví *** za cenu 200 Kč za 1 m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8b/13Z/2020 bylo schváleno.

9. Odkup pozemku, Třebčín

Místostarosta  obce  Mgr.  D.  Kolář  uvedl  k  bodu  následující:  Pro  investiční  akci   "Rekonstrukce  části
komunikace a úprava křižovatky, Třebčín" (Kaplická) je již delší dobu připravován odkup části pozemku ve
vlastnictví Zemědělského družstva Senice na Hané pro umístění točny, která je požadována ve stavebním
řízení. Nyní je vypracován geometrický plán, který je potvrzen katastrálním úřadem.

Příloha č.  14 k zápisu – jen u originálu.
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Rozprava k bodu:
Bez rozpravy.
 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje odkup pozemku p.č. 312/8 v k.ú. Třebčín, orná půda o výměře 61m2

dle  geometrického  plánu,  který  vyhotovil  Ing.  Luděk  VACULA  (IČ:  646  32  270),  č.  396-4/2020  od
Zemědělského družstva Senice na Hané, IČ:00147648 za cenu 200Kč za 1 m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/13Z/2020 bylo schváleno.

10. Bezúplatný převod pozemků od SPÚ

Tajemník OÚ Ing. M. Brhel uvedl k bodu následující: Se Státním pozemkovým úřadem, vlastníkem pozemků
184/2 a 184/3 v k. ú. Lutín ( pozemky kolem budovy Stav. úřadu v Lutíně), byla dohodnuta (příloha č.15) 
možnost bezúplatného převodu části těchto pozemků, na kterých jdou místní komunikace ve vlastnictví obce.
Na nově vytvořeném geo. plánu (příloha č. 16)  jsou tyto nově vytvořené pozemky označeny p.č. 184/15
(výměra 148 m2) a 184/16 (výměra 8 m2). Podmínkou převodu je schválení v ZO. 

Příloha č.  15-16 k zápisu – jen u originálu.
 

Rozprava k bodu:
Ing. J. Chrást – zbylou část pozemku kolem SÚ budeme chtít někdy v budoucnu odkoupit,  ale i nyní došlo
k úspoře cca 180.000 Kč za tento pozemek, který nám bude bezúplatně převeden.
 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 184/15, ost. plocha o výměře 148 m2

a 184/16, ostatní plocha o výměře 8 m2 oba v k.ú. Lutín dle geometrického plánu č. 713-70/2020, který
zhotovil Geo Marchovský s.r.o. (IČ:25817639), od Státního pozemkového úřadu do majetku Obce Lutín.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/13Z/2020 bylo schváleno.

11. Cyklostezka Lutín-Hněvotín - pozemky

Starosta obce Ing. J. Chrást uvedl k bodu následující: Jedním z posledních pozemků, které je třeba ze strany
Obce Lutín vykoupit pro projekt Cyklostezka Lutín-Hněvotín, je část pozemku  p.č. 678/1 v k.ú. Hněvotín, kde
bylo na minulých zasedáních dohodnuto, že bude vyměněna za část pozemku p.č. 678/5 v k.ú. Hněvotín, který
jsme  odkoupili  od  Obce  Hněvotín.  Převod  pozemku  od  Obce  Hněvotín  již  byl  zavkladován  na  katastru
nemovitostí, lze provést směnu, která bude realizována vzájemným odkupem za stejnou cenu.  To je proto, aby
nemusely být vypracovávány znalecké posudky kvůli dani z nabytí nemovitosti. Záměr prodat část pozemku
p.č. 678/5 v k.ú. Hněvotín byl zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů a nebyly k tomu vzneseny připomínky.

Příloha č.  17 k zápisu – jen u originálu.
 

Rozprava k bodu:
Bez rozpravy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje odkup pozemku p. č. 678/9 v k. ú. Hněvotín, orná půda o výměře 134
m2, dle geometrického plánu Geo Real Group s.r.o., IČ: 63981637, č. 1331-882a/2019, od *** za celkovou
kupní cenu 26.800 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11a/13Z/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje prodej části pozemku p. č. 678/5 v k. ú. Hněvotín, orná půda o výměře
150 m2, dle geometrického plánu Geo Real Group s.r.o., IČ: 63981637, č. 1331-882a/2019, označené jako
"b" do podílového spoluvlastnictví ***, jednu ideální čtvrtinu, ***, jednu ideální čtvrtinu a ***, jednu ideální
polovinu za celkovou kupní cenu 26.800 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11b/13Z/2020 bylo schváleno.

Dalším podbodem je odkup pozemku p.č. 678/4 v k.ú. Hněvotín, kde zastupitelstvo souhlasilo, že obec odkoupí
kompletní pozemek, protože společnost AGRO Haná Land s.r.o. nemá zájem prodat část pozemku potřebnou
pro cyklostezku s tím, že zbytek pozemku by obec mohla v budoucnu využít buď pro potřeby čistírny odpadních
vod, či pro směny pozemků. Vzhledem k letošním velkým výdajům bylo dohodnuto, že bude sepsán návrh
budoucí smlouvy o kupní smlouvě. Návrh smlouvy, který je výsledkem jednání s budoucím prodávajícím, byl
součástí podkladů. Termín 30. 9. 2021  a výše sankce 100.000Kč je kompromis, kdy prodávající požadoval
realizaci prodeje nejpozději do 30. 6. 2021 a sankci v případě neuskutečnění ve výši 200.000Kč. Vzhledem
k tomu, že obec pozemek potřebuje, nepředpokládá se, že k prodeji nedojde.
Příloha č.  18 k zápisu – jen u originálu.

Rozprava k bodu:
Bez rozpravy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Lutín a
společností AGRO Haná Land s.r.o. (IČ: 07674660) dle přílohy. Předmětem smlouvy je budoucí odkup
pozemku p.č. 678/4 v k.ú. Hněvotín, orná půda o výměře 10589 m2 za cenu 85Kč za 1 m2.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11c/13Z/2020 bylo schváleno.

12. Vývoj rozpočtu obce v roce 2020

Tajemník OÚ Ing. M. Brhel uvedl k bodu následující: V podkladech byl členům zastupitelstva zaslán soubor,
kde lze vidět schválený rozpočet, rozpočet po předpokládaných změnách (menší daňové příjmy, vícepráce na
investičních akcích - prozatím bez čerpání úvěru). Z toho lze vidět, že i bez čerpání úvěru nadále disponujeme
rezervou. Na dalších listech lze vidět vývoj daňových příjmů obce za roky 2015 – 2019 a odhad pro rok 2020 a
dále srovnání daňových příjmů v již proběhlých měsících a odhadu celoroku s minulým rokem.

Příloha č.  19 k zápisu – jen u originálu.
 

Rozprava k bodu:
Ing. J. Chrást – špatná zpráva pro rozpočet - vícepráce u ZŠ se ještě zvýší;
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v pátek jsme obdrželi  zprávu z MMR – do dotačního titulu IROP byly navýšeny další  dotační  peníze na
cyklostezky, máme právo se o ty peníze ucházet, byli jsme vybráni na financování – pod dojmem, že dotaci na
cyklostezku Lutín - Třebčín nedostaneme v PD proběhlo několik změn (chodci, podloží pod cyklostezkou), bude
důležité, jak tuto akci doložíme, pokud na tuto dotaci dosáhneme, v této chvíli  nejsem schopen říci,  náš
administrátor je již v komunikaci s MMR, řeší se změna projektu v dotačním systému.
V návaznosti na to je nutné řešit otázku čerpání úvěru – z úvěru se mohou čerpat faktury půl roku zpětně,
pokud se bude čerpat, tak za školu, blíží se doba, kdy nás ten půlrok začne limitovat. Nejistých 10 mio. Kč za
cyklostezku.  Můj  názor  je  úvěr  vyčerpat.  Jsou stanoveny dobré  podmínky,  máme vše  připraveno,  máme
rozpracováno několik  místních komunikací  a  hasičskou zbrojnici  v  Třebčíně.  Máme naplánované důležité
staveb. projekty na důležité akce.
G. Bábková – úvěr má stanovené dobré podmínky, úroky jsou minimální, bylo by spíše špatně to nečerpat;
Ing. J. Kubala – všechno se vyvíjí v čase i názor, v této situaci jedinou jistotou je nejistota, souhlasím s tím, co
navrhuje starosta, vyčerpat rezervu 13 mio. Kč za úrok 0,99,  pro příští  rok v rozpočtu být obezřetný a
neplánovat vyšší příjmy než 48 mio. Kč,  doba je nejistá, otázka, zda jsou údaje, že bude 5 – 15% snížení daň.
příjmů to jsou jen „hausnumera“,  souhlasí s tím, co říkal starosta, ale rozpočet pro rok 2021 aby byl obezřetný
a počítat se snížením – 11 -12 % do plánu;
Mgr. L. Soušková – nenechávala bych ty peníze ležet, čekají nás další investice, vývoj ceny oprav  investic je
v podstatě jiný rok od roku, minimálně část peněz bych použila;
Ing. R. Navrátil – vždy jsme připravovali rozpočet na příští rok, peníze na to budou potřeba, je pro úvěr čerpat,
neví  zda  100%,  ale  v  nějaké  míře  čerpat,  navrhl  připravovat  rozpočet  na  příští  rok,  máme hodně věcí
rozdělaných, měli bychom zasílat náměty na příští rok a rozpočet dávat dohromady;
Ing. J. Chrást – chtěl jsem udělat přehled projektů, které máme již v přípravě, to dodám, koncem října se bude
konat další zasedání ZO – do poloviny října můžete zasílat náměty na ivest. akce pro příští rozpočet – co
musíme udělat a kde nás tlačí dotace, park v Třebčíně, polopodzem. kontejnery , kuchyňka a keramická dílna
v ZŠ, další akce  III. etapa regenerace sídliště, Růžová – komunikace, Kaplická – půjde do stavebního řízení,
most v Třebčíně – byl již ve staveb. řízení – nyní je třeba zažádat o  povolení k demolici,  dále ul. Břízová –
urgována přeložka plynu. Pokud rozpočet postavíme rozumně, tak těch akcí můžeme udělat více.
Ing. R. Navrátil – navrhuje rozšíření polopodzem. kontejnerů nejen na sídliště, míst v obci, kde jsou škaredé
kontejnery, je více – u hospody U Popelků a v Třebčíně také;
Ing. J. Chrást -  u dotací na polopodzem. kontejnery na sídlišti je velká účast obce, protože je tam komunální
odpad a ten oni nepodporují, dávají podporu pouze na tříděný odpad, pokud bychom to dělali po obci na
některých exponovaných místech, jen tříděný odpad – dotace by byla vyšší.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín bere na vědomí informace o aktuálním vývoji rozpočtu obce v roce 2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/13Z/2020 bylo schváleno.

13. Komunitní dům pro seniory - Zástavní smlouva

Starosta  obce  Ing.  J.  Chrást  uvedl  k  bodu  následující:  V  souladu  s  podmínkami  dotačního  programu
Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora bydlení pro rok 2019" musí být uzavřena zástavní smlouva na nově
vybudovaný Komunitní dům pro seniory č.p. 111 v Lutíně včetně pozemku pod ním. Zástavní smlouva je
uzavírána za účelem zajištění 20 leté udržitelnosti, která je podmínkou poskytnutí dotace. Zástavní právo bude
zřízeno na částku 12 829 499 Kč, která odpovídá výši poskytnuté dotace, a to od data, kdy bude stavba
dokončena a schopna užívání, což bude v den kolaudace. Předání díla se počítá 16. 9. 2020, od té doby nám
běží 3 měs. lhůta na kolaudaci a uzavření nájemních smluv.

Příloha č.  20 k zápisu – jen u originálu.
 

Rozprava k bodu:
Bez rozpravy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi
Obcí Lutín a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj (IČ: 66 00 22 22). Předmětem zástavního
práva je pozemek p.č. st. 132, jehož součástí je budova č.p. 111, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Lutín a katastrální území Lutín.
Zástavní právo se sjednává na dobu 20 let od data, kdy bude stavba dokončena a schopna užívání.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/13Z/2020 bylo schváleno.

14. Přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici, Třebčín

Místostarosta Mgr. D. Kolář uvedl k bodu následující: Byla podána žádost o dotaci z dotačního programu
Ministerstva vnitra ČR,  generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky JSDH_V3_2021
na  investiční  akci  "Přestavba  ZŠ  na  hasičskou  zbrojnici,  Třebčín".  Dne  24.  8.  2020  bylo  na  webových
stránkách MV GŘ HZS České republiky uveřejněno vyhodnocení tohoto dotačního titulu,  kde obec Lutín
figuruje v rámci Olomouckého kraje jako v první v pořadí podpořených s navrženou výší dotace 4.500.000Kč.
Zahájení realizace se předpokládá na konci roku 2021 tak, aby se finanční  výdaje projevily až v roce 2022. Pro
registraci dotace musí být předložena projektová dokumentace ve stupni pro realizaci stavby, jejíž vypracování
již bylo zadáno projektantovi. Probíhají také přípravy pro podání žádosti o dotaci pro financování ze 146. výzvy
OPŽP, v rámci prioritní osy 5 "Energetické úspory" tak, aby finanční zatížení rozpočtu obce bylo co nejnižší.
Předpokládá  se  také  podání  žádosti  o  individuální  dotaci  na  Olomoucký  kraj,  který  hasičské  zbrojnice
dlouhodobě podporuje. První usnesení se týká dodatečného schválení podání žádosti  z dotačního programu
Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky JSDH_V3_2021,
protože  souhlas  zastupitelstva  by  mohl  být  požadován,  druhá  část  usnesení  se  týká  podání  žádosti  pro
financování  ze  146.  výzvy OPŽP,  v  rámci  prioritní  osy 5 "Energetické úspory",  specifický cíl  5.1"  Snížit
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie".

Příloha č.  21 k zápisu – jen u originálu.
 

Rozprava k bodu:
Ing. J. Chrást – doplnil, cenu upřesní PD, rozpočet se vyšplhal k 25 mio. Kč, až se to upřesní, předpoklad 30
mio. Kč, s dotacemi bychom se mohli dostat na polovinu těchto nákladů.
 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky JSDH_V3_2021 na investiční akci
"Přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici, Třebčín".

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14a/13Z/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro financování ze 146. výzvy OPŽP, v rámci
prioritní osy 5 "Energetické úspory", specifický cíl 5.1" Snížit energetickou náročnost veřejných budov a
zvýšit  využití  obnovitelných zdrojů  energie"  na investiční  akci  "Přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici,
Třebčín".

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 14b/13Z/2020 bylo schváleno.

15. Různé

15.1. Investiční akce 2020

      Starosta obce Ing. J. Chrást okomentoval plán investiční výstavby, významných oprav,   
      rekonstrukcí a pořízení majetku v roce 2020 – viz. příloha.
      Příloha č.  22    k zápisu – jen u originálu.

      Rozprava k bodu:
      Mgr. E. Mišáková – byla tam cyklostezka Lutín – Luběnice?
      Ing. J. Chrást – v aktuálním rozpočtu není, čeká se na cenovou nabídku projektanta,
      cyklostezka půjde po obecním pozemku, cyklokoordinátor nám sdělil, že i když to
      postavíme jako cestu pojezdnou pro zemědělskou techniku s tím, že to bude minimálně
      pro cyklisty, oni doporučují pravidla pro dotace pro Olomoucký kraj, 
      projektování bych započal a podle dotačních možností se přizpůsobil – v návrhu invest.
      akcí na příští rok se to určitě objeví.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Lutín  bere  na  vědomí  aktuální  informace  o  průběhu  realizace  schválených
investičních akcí pro rok 2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/13Z/2020 bylo schváleno.

15.2. Výsadba stromů

Starosta obce Ing. J. Chrást k bodu uvedl následující: Obyvatelka obce Lutín paní *** dala vedení Obce Lutín
podnět k podání žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva životního prostředí č. 9/2019, která je zaměřená na
výsadbu stromů ve městech a obcích. Maximální výše dotace činí 250.000Kč a lze získat až 100% z uznatelných
nákladů. Výsadba stromů musí proběhnout veřejně. Stromy jsou sázeny veřejností pod dohledem odborníka.
Vedením obce bylo navrženo a radou obce schváleno doplnění stromů do parku na ulici Jana Sigmunda, kde
bylo v minulých letech vinou kůrovce a špatného stavu stromů značně káceno. Dle předběžné konzultace se
zahradníkem by bylo vysazeno cca 33 stromů. Výsadba by proběhla dle vyhodnocení dotace buď v  letošním
roce na podzim, nebo příští rok na jaře.

     
        Rozprava k bodu:
        Ing. J. Chrást – žádost o dotaci byla již podána, odborný posudek byl dodán,
        to samé bychom chtěli připravit pro Třebčín;
        Mgr. E. Mišáková – navrhuje osadit Rybníček, je zde 8 borovic umístěných na svahu,  
        později zde padla spousta vzrostlých stromů dole, zda se uvažuje o doplnění v této
        lokalitě?
        Ing. J. Chrást – je možné to doplnit, ale nyní z dotací to již nejde, dotaci lze uplatnit 
        pouze na jednu lokalitu v k.ú., po domluvě s p. Malíkem bychom zde pár stromů
        dosadili.      

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín bere na vědomí informaci o plánované výsadbě stromů v parku na ulici Jana
Sigmunda. Financování výsadby se předpokládá z dotačního titulu Ministerstva životního prostředí č.
9/2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 16/13Z/2020 bylo schváleno.

15.3. Informace k návrhu Územního plánu

Starosta obce uvedl k bodu následující: V současné době došlo k výměně architekta pracujícího na návrhu
územního  plánu.  Ten  stávající  už  nepracuje  v  US  Brno,  která  územní  plán  zajišťuje.  Aktuálně  probíhá
komunikace mezi Magistrátem města Olomouce a architektem k vypořádání připomínek dotčených orgán a já
dávám dohromady seznam požadavků na změny a doplnění ze strany Obce Lutín.
Již v minulosti jsem hovořil o jednáních se SIGMOU, která má v plánu ustoupit s průmyslovým areálem o cca
20.000 m2 v místech za zdravotním střediskem a v ploše bývalého provozu č.2 ve prospěch obchodního domu,
kdy zájem má řetězec PENNY. V podkladech na zasedání zastupitelstva byla jednoduchá studie, jak by to
mohlo vypadat. Na stavbu obchodu s parkovištěm by bylo potřeba zhruba 10.000 m2, zbytek lze využít pro další
služby či veřejné prostranství. Soukromý investor, jehož jméno zatím není známo, by celou oblast i se skeletem
odkoupil a vyčistil. Následně by byl prostor pro spolupráci s obcí, kdy by se mohly vybudovat chybějící služby
v obci, veřejná zeleň, nebo třeba chodník ke garážím a ke škole. Konkrétnější informace zatím nemáme,
nevíme ani, jak by spolupráce s obcí konkrétně probíhala. V radě obce jsme se tímto zabývali a shodli jsme se,
že by šlo o žádoucí rozvoj obce.

Příloha č. 23 - 25 k zápisu – jen u originálu.

Rozprava k bodu:
Mgr. E. Mišáková – využilo by se současně prázdné parkoviště za zdravotním střediskem?
Ing. J. Chrást – ano, v územ. plánu by to bylo řešeno tak, že by se to, co oni požadují, vyčlenilo z průmyslového
areálu a dalo by se to pravděpodobně jako nějaká SC smíšená zóna, kde je možnost bydlení, obchodů, řemesel,
Sigma ještě požaduje, kdyby  tento investiční záměr selhal, aby zde mohli postavit třeba sklady, architekt se
bude snažit udělat to tak, aby to bylo univerzální, po schválení územ. plánu bude muset být vypracována
studie, tím budeme mít ještě pod kontrolou, co tam může být a nemůže;
Mgr. L. Soušková – využití prostorů pro sklady, toho bych se bála, narostl by neskutečně provoz;
Ing. R. Navrátil – není možné bránit rozvoji obce, je otázka, jak využít zbytek pozemků, viděl
bych to spíše na prostor pro bydlení, při jednáních bych tlačil, aby se zde řešil skelet, trasa
cyklostezky by šla vést za zdravotním střediskem, dále by nám to umožňovalo napojit cyklostezku na Olšany;
Ing. J. Chrást – záměr vybudování nákupního střediska přesunuli do centra obce;
Ing. J. Kubala – nezdá se, aby byl takový obchod uprostřed obce, obchod s takovým ruchem;
Ing. J. Chrást – stavět nákupní středisko na orné půdě taky není ideální;
Ing. J. Kubala – to taky není správné, to jistě;
Ing. J. Chrást – to bude cílené spíše na auta, která projíždějí, nepředpokládá se, že zde budou jezdit z širokého
okolí, záměr by mohl pomoct rozmělnit dopravu, která ve 14.00 hod. z arálu Sigmy odjíždí;
Mgr. L. Soušková – tomu bych moc nevěřila, že budou jezdit přímo z areálu Sigmy, protože nám parkují v
Lutíně, ne v areálu;
 A. Dozrál – nespoléhal bych na bytovou výstavbu, jde o ochranné pásmo průmyslové zóny; 
Ing. J. Chrást – ideální by bylo vybudovat zde odpočinkovou zónu, žlutý nákres  je to, co chce prodat Sigma,
druhý obrázek – záměr investora;   
Ing. J. Burda – myslí si, že by si Lutín nějaké takové nákupní středisko zasloužil, něco takového tu chybí;
Mgr. L. Soušková  -  je nutné řešit nájezd do toho areálu, řešit chodník – jdou zde děti do školy;
Ing. J. Chrást – musel by to řešit dopravní expert, umístěn přechod pro chodce, nebo chodník vést v nové zóně;
Ing. J. Kubala – souhlasí s názorem p. Burdy, že Lutín si nákupní středisko zasluhuje, ale nevidí vhodné ho
umístit v centru obce;
G. Bábková – senioři si nezajdou někam mimo obec nakoupit, nedojdou nikam daleko;
Ing. J. Chrást – architekt nám doporučoval nesouhlasit s umístěním mimo obec, a to jsme my přenášeli na tu
Sigmu a ta se tímto způsobem přizpůsobila;
Ing. J. Kubala – navrhuje se zeptat občanů, co si o tom myslí;
Mgr. E. Mišáková – myslí si, že toto místo by bylo vhodné, pokud nyní jsou v areálu budovy ve špatném stavu a
chátrající, tak by to s nimi dopadlo za chvíli jako s tím skeletem, obec i občané by to využili, pokud by se
rozšířila plocha až ke středisku, vyřešil by se dojezd pacientů a sanitek až ke zdravotnímu středisku;
Mgr. L. Soušková – doufá, že se do té doby najde vhodnější místo pro ordinace lékařů;
Ing. J. Chrást – pokud si vzpomínám, p. Bábek dojednal nájem za 38 tis. Kč ročně od Sigmy za pronájem
parkoviště za zdravotním střediskem, což mělo být přeúčtováno na doktory, nesouhlasili s tím, můžeme tuto
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otázku opět se Sigmou otevřít;
Ing. K. Mišák, host - nápad se mi líbí, co říká p. Kubala – s množstvím aut, počet by byl velice podobný,
pracoval bych na tom hlouběji, skelet, pokud by se odkoupil, a prostor by se využil na cestu do školy, tak
najednou by se v Lutíně objevila další cesta středem vesnice, která by byla krátká, změnilo by to dispozici celé
dědiny;
G. Bábková – co to udělá s Neptunem  - ta budova by chátrala;
Ing. J. Chrást – v územ. plánu je vyloučení ubytoven, ta by tam nebyla;
Ing. R. Navrátil – určitě by se skelet měl řešit v rámci jednoho projektu;
Mgr. D. Kolář – Lutín si zaslouží pěkné nákupní středisko a pěkné veř. prostranství, kde by mohlo dojít ke
komunitnímu setkávání;
Mgr. L. Soušková – obávám se, pokud to někdo koupí za 2000 Kč/m2 bude to chtít využít ke komerčním účelům;
Ing. J. Chrást – nebudeme souhlasit s ničím, co by Lutín poškodilo ať finančně, nebo funkčně;
A. Dozrál – již požádali o změnu územ. plánu?
Ing. J. Chrást – ještě nepožádali, my to můžeme o vlastní vůli zanést do ÚP;
Mgr. L. Soušková – třeba do té doby budou velké dotace na sport a mohla by zde být umístěna sportovní hala.
 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lutín bere na vědomí aktuální informace o průběhu tvorby nového územního plánu
obce.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/13Z/2020 bylo schváleno.

16. Diskuze a závěr

Ing. J. Kubala – v oblasti na sídlišti pozoruji značný výskyt přemnožených holubů a hrdliček – zda je možná
nějaké redukce;
Ing. J. Chrást – můžeme to prověřit;
Fr. Špunda – zda je záměr – ohledně potoka na Slatinice;
Ing. J. Chrást – na kolaudaci cyklostezky do Slatinic zde byli zástupci Povodí – pí Mazánová sdělila, že čištění a
probírku potoka musela vyloučit z invest. plánu na základě rozhodnutí nadřízených;
Mgr. D. Kolář -  jakmile budeme mít povodňový plán, můžeme vyvolat z titulu obce, která je potenciálně
ohrožena,  povodňovou  prohlídku,  které  se  bude  účastnit  zástupce  Povodí  Moravy  a  Magistrátu  města
Olomouce a oni na základě této prohlídky mohou nařídit závazným stanoviskem provedení údržby tohoto toku;
Fr. Špunda – hrozí záplava cyklostezky, dále je třeba řešit soutok dvou potoků od Slatinic a od Třebčína;
Mgr. D. Kolář – bylo nám doporučeno obrátit se přímo na vedoucího správce toku p. Holáska;
Fr. Špunda – cyklostezka je využívána, ale potok vedle je samý nálet;
Ing. K. Mišák, host – dvě otázky, jak to vypadá z Lichtenštejnskými kameny?
Ing. J. Chrást – čeká se na kolaudaci, posléze budou osazeny;
Ing. K. Mišák – obec převzala prodloužení ulice Za Rybníčkem, je potřeba, aby se začala věnovat těm okrajům
kolem silnice – údržba;
Ing. J. Chrást – budeme se tomu věnovat.

 

Starosta Ing. Jakub Chrást   ............................................................
 
Ověřovatelé: Gabriela Bábková   ............................................................
 

Dušan Sedláček   ............................................................
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Obec Lutín

Školní 203, 783 49 Lutín
tel.č.: 585 944 323 | e-mail: e-podatelna.ou@lutin.cz

U S N E S E N Í
zasedání č. 13 Zastupitelstva obce Lutín
konané dne 14. 9. 2020 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod.

1/13Z/2020 Zastupitelstvo  obce  Lutín  schvaluje  program  13.  zasedání  zastupitelstva  obce  včetně
doplnění.

2a/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín volí do funkce zpravodaje 13. zasedání zastupitelstva obce pana
Antonína Dozrála.

2b/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín volí do funkce ověřovatelů zápisu pana Dušana Sedláčka a paní
Gabrielu Bábkovou.

3/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín bere na vědomí kontrolu usnesení  z  12.  zasedání  ZO, kterou
provedl místostarosta Mgr. Dalibor Kolář.

4/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín bere na vědomí Rozpočtová opatření Obce Lutín č. 4/2020, 5/2020
a 6/2020.

5/13Z/2020 Zastupitelstvo  obce  Lutín  schvaluje  uzavření  darovací  smlouvy  mezi  Obcí  Lutín  a
Olomouckým krajem. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 337, 
ostatní plocha o celkové výměře 35 m2, dle geometrického plánu č. 696-53/2019 ze dne 20.
4. 2020 pozemek parc. č. 337/2, ostatní plocha o výměře 34 m2 a díl „a“ o výměře 1 m2, který
se slučuje do pozemku 268/28, orná půda o celkové výměře 447 m2, vše v k.ú.  obce Lutín.

6/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí
Lutín a Olomouckým krajem, jejímž předmětem je budoucí převod částí pozemků parc. č.
279 o výměře cca 30 m2,  parc. č.  281/3 o výměře cca 63 m2,  parc. č.  281/4 o výměře
cca 3 m2, parc. č. 283 o výměře cca 1 m2, parc. č. 301/30 o výměře cca 11 m2 a parc. č.
301/32 o výměře cca 11 m2, vše v katastrálním území Lutín. Součástí smlouvy je založení
práva provést stavbu "II/570 Slatinice-Olomouc" na pozemcích obce Lutín v rozsahu trvalých
i  dočasných  záborů  dle  projektové  dokumentace  pro  stavební  povolení  zpracované
společností HBH projekt spol. s r.o. (IČ:44961944).

7/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje prodej pozemku p.č. 417/3 v k.ú. Třebčín, ostatní plocha
o výměře 23m2 dle geometrického plánu č. 399-120/2020, který vyhotovil GEOL, spol. s r.o.
(IČ:60319232)  panu ***  za  cenu 350 Kč  za  1  m2  a  pověřuje  starostu  podpisem kupní
smlouvy. 

8a/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje odkup pozemku p. č. 517 v k. ú. Třebčín, ostatní plocha
o výměře 11 m2, a pozemku p.č. 518, ostatní plocha o výměře 6 m2 , oba dle geometrického
plánu, který vyhotovila Alexandra Krčmářová ***, č. 393-89/2019 od *** za cenu 200Kč za 1
m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

8b/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje prodej pozemku p.č. 465/3 v k.ú. Třebčín, ostatní plocha
o výměře 20 m2  dle geometrického plánu, který vyhotovila Alexandra Krčmářová ***, č.
393-89/2019,  do  rovnodílného spoluvlastnictví  ***  za  cenu 200 Kč za  1  m2  a  pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy. 

9/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje odkup pozemku p.č. 312/8 v k.ú. Třebčín, orná půda o
výměře 61m2 dle geometrického plánu, který vyhotovil Ing. Luděk VACULA (IČ: 646 32 270),
č. 396-4/2020 od Zemědělského družstva Senice na Hané, IČ:00147648 za cenu 200Kč za 1
m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
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10/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 184/15, ost. plocha o
výměře 148 m2 a 184/16, ostatní plocha o výměře 8 m2 oba v k.ú. Lutín dle geometrického
plánu č.  713-70/2020,  který  zhotovil  Geo Marchovský s.r.o.  (IČ:25817639),  od Státního
pozemkového úřadu do majetku Obce Lutín.

11a/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje odkup pozemku p. č. 678/9 v k. ú. Hněvotín, orná půda
o  výměře  134  m2,  dle  geometrického  plánu  Geo  Real  Group  s.r.o.,  IČ:  63981637,  č.
1331-882a/2019, od *** za celkovou kupní cenu 26.800 Kč a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

11b/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje prodej části pozemku p. č. 678/5 v k. ú. Hněvotín, orná
půda o výměře 150 m2,  dle geometrického plánu Geo Real Group s.r.o.,  IČ:  63981637,
č.  1331-882a/2019,  označené  jako  "b"  do  podílového  spoluvlastnictví  ***,  jednu  ideální
čtvrtinu, ***, jednu ideální čtvrtinu a ***, jednu ideální polovinu za celkovou kupní cenu
26.800 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

11c/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvě mezi
Obcí Lutín a společností AGRO Haná Land s.r.o. (IČ: 07674660) dle přílohy. Předmětem
smlouvy je budoucí odkup pozemku p.č. 678/4 v k.ú. Hněvotín, orná půda o výměře 10589 m2

za cenu 85Kč za 1 m2.

12/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín bere na vědomí informace o aktuálním vývoji rozpočtu obce v roce
2020.

13/13Z/2020 Zastupitelstvo  obce  Lutín  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  zástavního  práva  k
nemovitostem mezi Obcí Lutín a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj (IČ: 66
00 22 22). Předmětem zástavního práva je pozemek p.č. st. 132, jehož součástí je budova č.p.
111, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Lutín a katastrální území Lutín. Zástavní právo se sjednává na
dobu 20 let od data, kdy bude stavba dokončena a schopna užívání.

14a/13Z/2020 Zastupitelstvo  obce  Lutín  souhlasí  s  podáním  žádosti  o  dotaci  z  dotačního  programu
Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
JSDH_V3_2021 na investiční akci "Přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici, Třebčín".

14b/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro financování ze 146. výzvy
OPŽP, v rámci prioritní osy 5 "Energetické úspory", specifický cíl 5.1" Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie" na investiční akci
"Přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici, Třebčín".

15/13Z/2020 Zastupitelstvo  obce  Lutín  bere  na  vědomí  aktuální  informace  o  průběhu  realizace
schválených investičních akcí pro rok 2020.

16/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín bere na vědomí informaci o plánované výsadbě stromů v parku na
ulici Jana Sigmunda. Financování výsadby se předpokládá z dotačního titulu Ministerstva
životního prostředí č. 9/2019.

17/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Lutín bere na vědomí aktuální  informace o průběhu tvorby nového
územního plánu obce.

Ing. Jakub Chrást, v. r.
starosta 

Antonín Dozrál , v. r.
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Zpravodaj




