
OBEC LUTIN
Školní č.p. 2o3, 783 49 Lutín

UsNEsEruíe.Mt2o11

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 20. července 2011 v Lutíně

Přítomni: p. A. Bábek, lng. R' Adler, p' A. Dozrál, lng. R. Navrátil,
p. Z. Tomková, lng. L. Václavík

1. Rada obce schvaluie:

1'1 Rozpočtové opatření odvětvového třídění rozpočtu č. 412011 _
operativní, viz příloha č' 2 k zápisu č. 1412011'

1'2 Smlouvu o zřízeni věcného břemene mezi obcí Lutín a společností
SMP Net s.r.o' Ve věci uloŽení plynových rozvodů v obecních
pozemcích p. č. 268127 a p. č. 268128 v k. ú. Lutín a to za předpokladu,
žeúplatazazřÍzenÍ věcného břemene bude 30 tis' Kč. vč. DPH.

1.3 Uvolnění prostředků formou poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč pro
SDH Třebčín na zabezpečení pohárové soutěŽe v poŽárním sportu,
která se bude konat dne 30. 7.2011 v areálu ohrada v Třebčíně'

1'4 Uvolnění prostředků formou poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč pro
druŽstvo SDH Třebčín na zabezpečení dopravy do obce Brehy
(Slovenská republika), kde se zúčastní pohárové soutěŽe v poŽárním
sportu. Akce se bude konat dne 14. 8. 2011.

příloha č. 3 k zápisu č' 1412011.

1 .6 Pronájem jedné místnosti v budově č.p. 13 Třebčín firmě Profi Bike
s.r.o., Praha na dobu určitou'

2. Rada obce pověřuie:

2.1 Starostu obce podpisem kupnísmlouvy na převod obecní nemovitosti
č.p. 182 _ 185 RůŽová ul. Bytovému druŽstvu RůŽová 182 _ 185 za
podmínek uŽ dříve schválených zastupitelstvem obce.

2'2 Starostu obce podpisem kupní smlouvy na převod vodovodního řadu od
společnosti sTlNG Development, s.r.o. do majetku obce. Podpis je
podmíněn akceptováním připomínek ke znění kupní smlouvy, které byly
projednány a schváleny radou.
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3. Rada obce souhlasí:

3'1 S udělením licence společnostiVeolia Transport Morava a.s.
k provozováníveřejné linkové osobní dopravy linky č. 890709 olomouc
- Lutín - Slatinice. Linka je v současné době provozována a licence
končí dnem 31. 12.2011' Rada nemá k udělení licence Žádné
připomínky.

4. Rada obce bere na vědomí:

4.1 Rozpočtové opatření na základě usnesení Zastupitelstva olomouckého
kraje, viz příloha č. 1 k zápisu č,' 1412011. Jedná se o neinvestiční
účelovou dotaci na částečné uhrazení výdajů na zajištění
akceschopnosti JSDH Třebčín a to ve výši 18 tis. Kč.

4'2 Dopis od Diakonie Broumov - poděkování organizátorům a občanům
obce při sběru textilního materiálu.

V Lutíně dne 22. července 2011
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Zdena Tomková
místostarostka

ntonín Bábek


