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OBEC LUTIN
Školni 2O3,]83 49Lutín

USNESENI č.8

z 8. zaseďání Zastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 14.12.2011 v Třebčíně

Zpravoďaj: Ing. Radek Navrátil

ověřovatelé zérpisu Mgr. Milena Weidingerová, pan Antonín Dozrál

ZaptsovateI: Vladana Tomášková

Přítomno: 13 členů Zo dle přiloŽené presenční tristiny, Ing. Václavík
8 hostů dle přiloŽené presenční listiny

omluveni: Ing. Rostislav Pavlíček, paní Eva Jarošová

1. Slib nového člena ZO
zastupitelstvo obce

l.1 bere na vědomí
složení slibu nového člena Zo Lutin paní Ing. Věry Kozákové

1.2 schvaluje
vyplácení měsíčních odměn novému členuZO Lutín paní Ing. Věře Kozákové od 14.I2.20I1

2. Kontrola usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce
zastupitelstvo obce

2.| bere na vědomí
kontrolu usnesení ze 7. zaseďáni zastupitelstva obce



_) _

3. Rozpočtová opatření odvětvového třídění (s) rozpočtu - operativní č. 9.10.l112011
zastupitelstvo obce

3.1 bere na vědomí
rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu - operativní č.9,I0l201I

3.2 schvaluje
rozpočtové opatření odvětvového třídění ( $) rozpočtu č,. I I l20 I I

4. Obecně závazná whláška č.1/2011 o místním poplatku za užívání veřeiného prostranství
zastupitelstvo obce

4.1 schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č.Il20Í1 o místním poplatku zaužívání veřejného prostranství
s účinností od 1.1.2012

5. Schválení pravidel rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu 2012
zastupitelstvo obce

5.1 schvaluje
pravidla rozpočtového provizoría do schválení rozpočtu 2012, kterými se budou hradit
činnosti spojené s ýkonem státní správy, závazky vyplývající zuzavŤených smluv,
investiční i neinvestiční výdaje v případech pokračování zapoěaté akce včetně dotačních
zdr ojů, pří sp ěvky na pr ov o z zŤ ízený ch ot ganízací a nej nutněj š í vý d aj e na zab e zp e ě ení
chodu úřadu a samotného fungování územního samosprávního celku.

5.2 schvaluje
uvolnění částky 50 tis. Kč na 1. čtvrtletí roku2012 TJ SIGMA Lutín
k úhradě energií, vodného a stočného v souladu se Smlouvou o poskýnutí příspěvku
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6. Smlouva o dílo na vypracování 2. změnv ÚPO Lutín
zastupitelstvo obce

6.1 schvaluje
smlour,.u o dílo mezi obcí Lutín a Urbanistickým střediskem Brno S.r.o. na r,ypracování
změny ě. 2 ÚPo Lutín

6.2 pověřuje
radu obce uzavřením smluv o spolufinancování žadateli2. změny ÚPo Lutín

7. Proiednání žádosti o změnu ÚPO a posouzení návrhu
zastupitelstvo obce

7.I bere na vědomí
předložené posouzení návrhu napořízení změny č.3 ÚPo Lutín zpracovanépořizovatelem

7.2 neschvaluje
v souladu s $ 6 odst.(5) písm. a) zákona 18312006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů' návrh poÍízení změny č. 3 ÚPo Lutín

8. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o půičce Reeionu HANA
zastupitelstvo obce

8.1 schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi obcí Lutín a Regionem HANÁ o.s.
uzavřenou dne 27 .4.20II
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9. Různé
zastupitelstvo obce

9.1 bere na vědomí
zélpis ze zasedání Finančního výboru Zo Lutín

bere na vědomí
zprávu o fungoviíní neziskové organizace TJ Sigma Lutín

bere na vědomí
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 7. a8. 12.20II

bere na vědomí
prezentací o.s. SAK Třebčín

9.5 bere na vědomí
dopis ministra zemědélství Ing. Bendla o navýšení dotační podpory na akci
,,Vo dovo d Lutin, propoj ení Lutín-Třeb ěín" na 80Yo

Lutíně I4.I2.20I1

9.4
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/ Ine. Radek Navrátil

/ zpravodaj
Antonín Bábek


