oBEc LUTíN

Št<olníč.p. 2o3. z83

ag Lutín

UsNEsEruí e.'l6t2o11
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 31. srpna 2011 v Třebčíně

Přítomni:
1.

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

Rada obce schvaluie:

1'1

Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č. 412011 viz příloha č.2
k zápisu č. 1612011.

1'2

Rozpočtovéopatření odvětvového třídění rozpočtu _ operativní č'
612011 viz příloha č. 3 k zápisu č' 1612011'

'1.3

1'4
1.5
1

.6

1'7
1.8
1'9

Přidělení uvolněného bytu v DPS pí Zdeně Filgasové, bytem Vrbátky za
obvyklých podmínek, viz příloha č. 4 k zápisu č' 1612011'
Program 6. zasedání zastupitelstva ob-ce, které se bude konat ve středu
dne21'9.2011 v 18.00 hod. v aule ZS viz bod programu č. 8 zápisu
č' 1612011.

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 3000,- Kč na zabezpečení
tenisového turnaje pořádaného SDH Třebčínv sobotu dne 10' 9' 2011
pod záštitou starosty.
Finančnízabezpečení oslav 870' výročízaloŽenÍ Třebčína,které se
budou konat v sobotu a neděli ve dnech 17. a 18. 9' 2011, viz bod
programu č,' 12zápisu č. 1612011'
Novou prodejní cenu publikace Dějiny obcí Lutína a Třebčínaa to ve
výši 100,- Kč vč. DPH s platností od 1 . 9. 2011 '
Pronájem společenské místnosti KSZ Třebčín pí Hrubé, Třebčínna
sobotu dne 24.9' 2011 z důvodu pořádání rodinné oslavy'
Mandátní smlouvu o výkonu inŽenýrské činnosti technického dozoru
investora akce ,,Vodovod Lutín _ propojení Lutín _ Třebčín"lng. Milana
Hantáka, autorizovaného inspektora s.r.o. Prostějov' Pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2'1
3.

Rada obce souhlasí:

3'1
3'2

4.

Přehled hospodaření obce Lutín v roce 20'l1 za období 1' až 7. měsíc.

S udělením licencí společnosti Veolia Transport Morava a's'
k provozování veřejné linkové osobní dopravy linek viz bod 6 zápisu
1612011. Rada nemá k udělení licencí Žádné připomínky'

č.

S rozpočtovým opatřením odvětvového třídění_ operativním
spočívajícímve sníŽeníčástky za pronájem vodárenského za\ízení
společnostiARKO Technology, a.s. o cca 160 tis. Kč' Tyto prostředky
jsou nutné pro zabezpečení opravy přívodníhovodovodního řadu, viz
bod programu č. 11 zápisu č. 1612011.

Rada obce neschvaluie:

4'1

Dalšízabíráni částíobecních pozemků u autobusové zastávky Neptun
(směrem na olomouc). Proto stanovisko rady na návrh k řešení
bezbariérovéhovstupu do restaurace Neptun je zamítavé,nebot' řešení
předpokládá dalšíodprodej (zábor) obecního pozemku.

V Lutíně dne

1.

září 2011

#W,,2.*

Zdena Tomková
místostarostka

/@@
'
/Antonín Bábek
starosta obce

