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UsNEsEruíe.'lt2o12
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne í1.ledna 20'12 v Lutíně

Přítomni:
1.

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

Rada obce schvaluie:
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Konečnou podobu návrhu projektu Rekonstrukce ul. K Sídlišti
viz příloha č. 1 k zápisu č. 112012 (středový ostrůvek pro zeleň, šířka
1 m a 2 vyhrazená místa pro invalidy budou umístěna na začátku obou
parkovacích řad).
Rozpočtovéopatření odvětvového tříděnírozpočtu č,' 1312011, viz
příloha č' 2 k zápisu č. 112012'
Smlouvu o dílo (č. GHc/2012-01-01) a Mandátní smlouvu ( č.
GHC|2012-01-02) uzavřené mezi společnostíGHc regio s'r.o. a obcí
Lutín v rámci pomoci při řešení dotačníhoprojektu Zateplení MŠ
v Lutíně'
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene stavby Třebčín- parc. č.
293t39 - Miroslav Šperka mezi obcí Lutín a společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupenou společnostíELPREMoNT elektromontáŽe
S.r.o. za úplatu 8334,- Kč bez DPH.
Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ZŠa MŠLutín, příspěvková
organizace ve výši 2500,- Kč na zabezpečení školníhoplesu, kteý se
bude konat v pátek 20. ledna v aule ZŠ.
Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 18000,- Kč na
zabezpečení16. obecního plesu, kteý se bude konat v pátek dne
3. února 2012 v aule ZS. Ples zabezpečuje kulturní komise rady.
Vyhlášení záměru na pronájem obecní nemovitosti v ulici U Parku č.p.
85, nebytové prostory'
Poskytnutí odměn za příspěvky do obecního.zpravodaje za rok2011,
viz zápis č. 112012, bod programu č. 9.
Uvolnění částky z rozpočtu obce ve výši 1500,- Kč/rok na zaplacení
členskéhopříspěvku do SdruŽení tajemníků městských a obecních
úřadůČR, o.s. s účinnostíod r. 2012'
1
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2.

Pronájem sálu KSZ Třebčínpanu Pazderovi na sobotu dne 28. ledna
2012 z důvodu pořádání rodinné oslavy' Pronájem bude dle
schváleného sazebn íku.

Rada obce souhlasí:
2.1

S umístěním světelného reklamního panelu Žadatele pana Provaze na

veřejném prostranství (parcela č,' 34311) za těchto podmínek:

1.
2'
3.
2.2

Bude uplatněna ozv č,' 112011 o místnímpoplatku - velikost
plochy o 1 m2 činípoplatek24OO,- kč/rok.
Žadatel projedná umístěníse stavebním úřadem a bude se řídit
jeho stanoviskem.
Mezi Žadatelem a obcí bude sepsána dohoda o případném
odstranění reklamního zařízení z důvodu moŽného budování
chodníku v pozdějších letech.

Aby v návrhu rozpočtu obce na rok 2012 bylo na vybavení a opravy
SDH Třebčínzásahová jednotka wažováno s částkou 600 tis. Kč.
V tomto je zahrnuta především částka cca 524 tis. Kč na opravu cAS.

V Lutíně dne 13' ledna 2012
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Zdena Tomková
místostarostka

Antonín Bábek
starosta obce

