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OBEC LUTIN
Škohi203,783 49Lutin

UsNESENÍ č.7
ze'7 . zaseďání Zastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 24. října 20II v Lutíně

Zpravoďď1:
ověŤovatelé

zápisu

Mgr. Milena Vychodilová
Ing. Radek Adler' Ing. Vlastimil Hofírek

Zapisovatel:

Vladana Tomášková

Přítomno:

15 členůZo dle přiloženépresenčnílistiny, Ing. Václavík
5 hostů dle přiloženépresenčnílistiny

1. Kontrola usnesení z 6. zasedání
zastupitelstvo obce

Zo Lutín

1.1 bere na vědomí
kontrolu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce

2. Zásadv tvorby a použitíSociálního fondu

obce Lutín

zastupitelstvo obce

2.1 schvaluje

Zásady tvorby a použiti Sociálního fondu obce Lutín s platností od I.5.2012 do 3I .I2.20I3

3. Rozpočtová opatření odvětvového

zastupitelstvo obce

3.1 bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 7,8l20II

třídění ($) rozpočtu - operativní č. 7.8/2011

.)

L-

4. Prodei pozemků v maietku obce
zastupitelstvo obce

4.1 neschvaluje

prodej části pozemkup.ě.20IlI v k.ú. Třebčínfr MB

TooL Třebčín

4.2 schvaluje

prodej části pozemku p.č. L08l9 v k.ú. Lutín o výměře cca 30m2, p.č. 108/10 v
k.ú. Lutín
o výměře 4]3m2 a^p.č,.23814 v k.ú. Lutín o výměře cca34m2 Zó š.;.i ;u ňu";
Za cenLl100 Kč/m2. Náklady spojené s převoáem hradí kupující.
4.3 pověřuje

starostu obce podpisem kupní smlouvy

5.

Různé

zastupitelstvo obce

četnost zasedáníZo

5.1

schvaluje

ponechat jednacíŤád ve stejné podobě

Ixza3 měsíce

- svolávání

jednání

Zo

dlepotřeby, nejméně

Yyhrazená parkoviště
5.2 revokuje
boď

7

.6 usnesení č. 6

ze

dne

2L

zaŤí 20II

5.3 schvaluje
poplatek zaužíváttívyhtazenéhoparkoviště 1800 Kč/rok s tím, Že bude formou
dodatku upravena oZY v bodě čl. 6 odstavec 2 . Na přidělení placeného parkovacího
místa bude vyhlášena obálková metoda s nejnižšívyvolávací cenou 500 Kč.
Yyhrazená parkovací místa budou přidělena na dobu 3 let od I.4.2OÍ2.

-35.4 pověřuje
radu obce ustanovením komise pro otvírání obálek' stanovení pravidel pro
obálkovou metodu

Plán investičníýstavbyo ýznamných oprav a rekonstrukcí a pořízení majetku v roce 2011
5.5 bere na vědomí
plán investičnívýstavby,významných oprav

a

rekonstrukci apoŤízení

majetku v roce 2011

Studie rekonstrukce ul.

K Sídlišti'studie chodníku ve staré části Lutína

5.6 schvaluje

navýšení počtu parkovacích míst v obou lokalitách

Lutíně 24.10.20II
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ŠxolNÍ?03.

IČ 00299l89, DIČ Cz002ggl89
L./FAX +420 585 944 32,3

Mgr. Milena Vychodilová
zpravoďq

Ahtonín
starosta obce

