OBEC LUTIN

Št<olníč.p. 2o3. z83 +g

tutín

UsNEsEruíe.il2o12
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 21. února 2012 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:

1.1
1'2
1'3

Pronájem nebytových prostor obécnínemovitosti č.p. 13 v Třebčíně
společnosti Profi Bike s.r'o' od 22' 2' 2012 na základě vyhlášeného
záměru'
lnventarizačnízprávu za rok2011'
Poskytnutí příspěvku Sigmundově střední škole strojírenské v Lutíně ve
výši 2000,_ Kč formou dohody o poskytnutí příspěvktl, viz zápis č.
412012, bod programu č.6.

1'4

Smlouvu o zřízenívěcného břemene mezi obcí Lutín a společností
Črz oistribuce, a.S. pro uloŽení kabelů NN v obecních pozemcích
stavby Lutín, 8 RD, Třebčínská - ST|NG - NNk za předpokladu, Že
úplata za zYÍzeníbřemene bude činit 45000,- Kč vč. DPH.

1.5

Uvolnění prostředků z rozpočlu obce ve výši g500,- Kč na
zabezpečení kulturní akce Contry bál pořádanou kulturní komisí rady,
viz zápis č' 412012, bod programu č' B.

1

.6

1'7

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 3500,- Kč na zabezpečení
kulturní akce Třebčínskýskřivánek, pořádanou kulturní komisí rady, viz
zápis č,. 412012, bod programu 9.
Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 1000,- Kč na zabezpečení
sportovní akce - turnaj ve stolním tenisu pořádaný kulturní komisí rady,
viz zápis č. 412012, bod programu č' 10.

2.

Rada obce souhlasí:
2.1

Aby do návrhu rozpočtu na rok 2012 bylo uvaŽováno s částkou
400 tis. Kč jako poskytnutí příspěvku organizaci TJ Sigma Lutín.

2.2

Aby při sestavování Plánu investičnívýstavby, významných oprav a
rekonstrukcí a pořízenímajetku bylo postupováno dle dohodnutého
principu vizzápisc'412012, bod programu č.2'

2.3

Aby Zpráva o činnosti místnísamosprávy a obecního úřadu Lutín za rok
2011 byla projednána v zastupitelstvu v předloŽené podobě'

2.4

A doporučuje, aby Závěrečný účetobce Lutín za rok2011 byl dán
k projednání zastupitelstvu obce v předloŽené podobě, viz zápis č'
412012, bod programu č. 4.

3.

Rada obce bere na vědomí:

3.1

Vyúčtování16. obecního plesu , viz zápis č. 412012, bod programu
c. 11.

V Lutíně dne 23' Února 2012
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"%-"ž Frzr,--'
Zdena Tomková
místostarostka

/p*ĎÓ,

/Antonín Bábek
starosta obce

