
OBEC LUTTN
Škohi č.p.2O3,183 49 Lutín

USNESENÍ č. 1512011

ze zasedání Rady obce Lutínao
konaného dne 10. srpna 20l1v Lutíně

Přítomni:

Omluveni:

p. Antonín Bábek, Ing. Radek Navrátil, p.

Ing. Radek Adler, p. Antonín DoztáI,Ing.

Zdern Tomková

Lubomír Václavík

r.2

1.3

1. Rada obce schvaluie:

1.1 Rozpočtové opatření položkové části rozpočtu č. 3l2OI1', viz. příloha č. 1 k zápisu
č. 15/2011.

Rozpočtové opatření odvětvového třídění rozpočtu - operativni č. 5l20I7, viz příloha
č. 2 k zápisa' ě. 15 l20II.

Dofinancování měsíčního nedoplatku Evy Tomáškové ve výši 500,- Kč a Jany
Bobálové ve výši 700,- Kč, které jsou klientkami domova pro osoby se zdravotním
postižením _ Centrum Dominika v Kokorách.

Služební cestu do zahraniění (Brehy, Slovenská republika) místostarostce obce ve
dnech 13.8. - 14.8.201L

2. Rada obce souhlasí:

Se změnou rozhodnutí o udělení licence společnosti Veolia Transport Morava, a.s. k
provozování veřejné autobusové linky č. 890741 olomouc-Laškov-Konice. Změna
licence spočívá v rozšíření trasy linky a bude platit od 4.9.2OI1. Rada nemá k udělení
licence žádné připomínky.

Se sloučením autobusoqých linek č. 890720 olomouc-Lutín-Čechy pod Kosířem a
č. 890741 olomouc-Laškov-Konice společnosti Veolia Transport Morava, a.S..
Autobusové linky budou sloučeny ve dnech klidu, tj. v neděli a státem uznávané
svátky. Rada nemá dalších připomínek.

S uzavřením smlouvy na dobu určitou (od 20.8. do 20.I2.2OI1) se společností Profi
Bike,s.r.o. na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 13, b1xalá ZŠ v Třebčíně:
Nájem bude dle standardních podmínek.

1.4

2.1

2.2

2.3



3. Rada obce pověřuie

3.1 Starostu obce podpisem smlou\T na
společností Profi Bike,s.r.o. na pronájem
ZŠ v Třebčíně.

dobu určitou (od 20.8. do 20.12.2011) se
nebytových prostor v objektu č. p. 13, b1xalá

4. Rada obce navrhuie

4.I Podat žádost na soudní lrystěhování paní Kristíny VÓróšové z objektu DPS z důvodu
neustálých problémů ohledně domovního řádu a pro končící platnost jejího nájmu
k datu 30.6.2011.

5. Rada obce bere na vědomí

5.1 Zadéní souboru změn č. 2 uzemního plámu obce Lutín, které bude předloŽeno
Zastupitelstvu obce Lutín.

5.2 Informaci starosty o výběrovémŤízení na zhotovitele veřejné zakétzky,,Vodovod Lutín
- propojení Lutín-Třebčín", které proběhlo dne 27 .] .201I.

V Lutíně dne 12. srpna 2011
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Zďena Tomková
místostarostka
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Antonín Bábek


