oBEc LUTíN

Školníč.p. 2o3. z83 +g Lutín

UsNEsENlč.2312011
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 7. prosince 20'11v Třeběíně

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. 812011 , viz příloha č. 1
k zápisu č' 2312011.

1.2

Rozpočtovéopatření odvětvového třídění rozpočtu č' 1012011, viz
příloha Ó,' 2 kzápisu č' 2312011'

1.3

Rozpočtová opatření na základě rozhodnutí MV ČR, usnesení
Zastupitelstva olomouckého kraje, dopisu MF, usnesení Rady
olomouckého kraje, viz bod programu č. 4 zápisu c' 2312011.

1.4

osvědčenízastupitelky paní lng. Věry Kozákové, která se stává
členkou zastupitelstva obce po odchodu pana lng. Jiřího Tomáška'

1.5

Aby částka ve výši 238274,- Kč pouŽitá na generální opravu podlahy
Varny Š.lzs nebyla zahrnuta do výpočtu nákladů pro doplňkovou
činnost, viz bod programu č. 8 zápisu č' 2312011.

1.6

SníŽeníschváleného neinvestičníhopříspěvku Po ZŠa MŠLutín
V roce 2011 o částku 492000'- Kč. Nařizuje odvod provozních
prostředků ve výši 492ooo,- ZŠa MŠ,příspěvková organizace do
rozpočtu obce. Tyto prostředky budou pouŽity v návrhu rozpočtu na r.
2012 na opravu plotu a vstupní brány, viz bod programu č. 9 zápisu č.
23t2011.

1.7

odpisy ZŠa MŠLutín, příspěvková organizale za 4' čtvrtletíroku 201'l
a současně nařizuje odvod odpisů zhlavní činnosti v plné výši' t.j'
38065,- Kč do rozpočtu obce, viz příloha č q k zápisu č,.2312011.

1.8

Mimořádnou odměnu řediteli ZŠa MŠLutín, příspěvková organizace
v navrŽené výši, viz příloha c' 4 a bod programu č. 11 zápisu č.
23t2011.

1.9
.10

Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012 částku 28 tis. Kč jako příspěvek
pro organizaci Sociální sluŽby pro seniory olomouc, která zajišťuje
pečovatelskou sluŽbu v DPS Lutín.

1.11

Uvolnění částky ve výši 6000,- Kč, z rozpočtu obce na zabezpečení
kulturní akce Vánočníkoncert, která proběhne v pátek dne 23. 12' 2011
od 17.30 hod. v kapli v Třebčíně' Akci zabezpečuje komise rady SPOZ'

1

2.

Návrh předpokládané Životnosti DHM majetku obce, viz bod programu
č' 12 zápisu č' 2312011.

Rada obce bere na vědomí:

2'1
2'2

Splnění podmínky uvedené v kupní smlouvě mezi obcí Lutín a
bytovým druŽstvem Lutín, RůŽová 192 na proinvestování částky cca
3653 tis. Kč určenéna opravu bytového domu č.p. 192, kteý druŽstvo
koupilo od obce.
Dopis od ministra zemědělství pana lng. Petra Bendla ve věci navýšení
dotace na financováníakce Vodovod Lutín, propojení Lutín - Třebčíno
30%. Dotace tak bude činit 80%'

V Lutíně dne 16' prosince 2011
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