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UsNEsEruíe.,l1t2o,l2
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 16. května 2012 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:
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Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č. 112012, viz příloha č. 2
k zápisu č. 1112012'
Rozpočtovéopatření odvětvového třídění rozpočtu č,' 412012, viz
příloha č. 3 k zápisu č. 1112012.

A potvrzuje své původnírozhodnutí na stanovení výše úplaty za zřÍzeni
věcného břemene za uloženíkabelů NN v obecních pozemcích stavby
Lutín, Třebčínská, Sting _ NNk a to ve výši 45 tis. Kč.
Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor obecní nemovitosti
č.p. 13 v Třebčíně.
Vyhlášení záméru na pronájem části pozemku p.č. 189/3 v k. ú. Lutín o
výměře cca 32 m2 '
Uvolnění prostředků z rozpočtu obce v celkové výši 6500,- Kč na
zabezpečeníDětského dne v Třebčíně dne 10' 6.2012. Akci pořádá
kulturní komise rady,viz zápis č' 1112012, bod programu č' 11.
Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 4500,- Kč na zabezpečení
autobusové přepravy pro akci Výlet rodičůs dětmi. Akci pořádá kulturní
komise rady dne 9.6.2012.
Program 10. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve
středu 6. června 2012, viz zápis č. 1112012," bod programu č. 14.
Poskytnutí příspěvku RC Klásek ve výši 3000,- Kč na zabezpečení
akce ke Dni dětí ,,Svátek dětív mraveništi". Příspěvek bude poskytnut
formou dohody o poskýnutí příspěvku'
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Pronájem auý ZŠz důvodu pořádání rodinné oslavy panu Pavlu
Nevrlému na den 7 - 7 ' 2012. Uplata za pronájem byla stanovena ve
výši 3000,- Kč'

1.11 Vyhlášení záměru
Sídlištiv Lutíně'

2.

na pronájem obecní nemovitosti _ kotelny v ulici Na

Rada obce souhlasí:
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S poskytnutím dotace ve výši 120 tis' Kč na základě rozhodnutí
Zastupitelstva olomouckého kraje na částečnouúhradu opravy
zásahového vozidla cAs sDH Třebčín.
Aby soubor změn č' 2 Územního plánu obce byl předloŽen ke schválení
zastupitelstvu s doporučením,aby byly vyloučeny tzv. problémové
plochy navrŽené pro bydlení, viz zápis č. 1112012, bod programu č. 5.
Aby zastupitelstvu byla doporučena ke schválení koupě parcely č.
120117 v k'ú. Hněvotín od majitelky pí Spurné o celkové výměře
2254 m2 za cenu 60 Kč,Im2 a aby byla připravena kupní smlouva, viz
zápis č,. 1112012, bod programu č. 6.
Aby zastupitelstvo obce projednalo koupi parcely č. 212149 v k. ú. Lutín
(p. Josef Antonew) o celkové výměře 161 m'za podmínky, Že cena
bude do 50 Kčtm2.
Aby v zastupitelstvu obce byl projednán záměr prodeje obecních
nemovitostía to:
budova č.p. 85 (cukrárna)
budova č.p. 122 (zelenina)
na olomoucké ulici v Lutíně.

V Lutíně dne 18. května 2012

