
oBEC LUTÍN
Škohi 203,783 49Lltín

USNESENÍ č.t2

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 13. 1I.2012 v Lutíně

Zpravoďaj: Ing. Vlastimil Hofirek

ověřovatelé zápisu: Ing. Radek Navrátil, pan Jan Galda

Zapisovatel: Eva Sedláčková

Přítomno: 15 členů Zo dle přiložené presenční listiny, Ing. Václavík
7 hostů dle přiložené presenční listiny

1. Kontrola usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
zastupitelstvo obce

1.1 bere na vědomí
kontrolu usnesení z 11. zasediní zastupitelstva obce s úpravami

1.2 revokuje
bod ě. 9 usnesení z 1I. zasedání zastupitelstva obce

1.3 schvaluje
členský příspěvek Mikroregionu Kosířsko pro Í. 2013 ve výši 100,- Kč na jednoho
občana obce Lutína, což činí cca 320 000,- Kč na rozhlednu na Velkém Kosíři

2. Rozpočtová opatření odvětvového třídění (s) rozpočtu
zastupitelstvo obce

2.I bere na vědomí
rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č. 9, I0, I1l20I2



3. Prodei části pozemku v maietku obce
zastupitelstvo obce

3.I schvaluje
prodej části pozemku parc. č. I84l7 v k. ú. Lutín o výměře cca 11 m2 panu Ing.

Vladimíru Zaěalovi, bytem Lutín, Za Rybníčkem č.p. 231 a panu Pavlu Doleželovi,
bytem olšany u Prostějovač,.p.66 Za cenu 300 Kč/m'. Nríklady spojené s převodem
hradí kupující.

3.2 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy dle bodu 4.1 usnesení.

4. Příspěvek Mikroreeionu Kosířsko
zastupitelstvo ohce

4.1 bere na vědomí
schválení příspěvku Mikroregionu Kosířsko Radou obce Lutín ve výši 50 000,- Kč, jako
spoluúčast obce na projektu - kompostéry, jehož nositelem byl Mikroregion Kosířsko

4.2 schvaluje
dofinancování příspěvku Mikroregionu Kosířsko ve výši 6 748,- Kč

5. Žádost Rodinného centra Klásek
zastupitelstvo obce

5.1 schvaluje
vrácení půjčky od RC Klásek ve výši 90yo, u.96 996,- Kč. Celková půjčka činila
I07 74a,- Kč a je poníŽena o 10%o, tj. o 10 774,-Kč,, formou poskytnutí neinvestičního
příspěvku RC Klásek narok2012

6. Kalkulace ceny pro OZV o odpadech
zastupitelstvo obce

6.1 ukládá
vedení obce připravit podrobnou kalkulaci poplatků za odpadové hospodářství ve
výdajích body č. 4 _ 8

7. Obecní nemovitosti č.p. 122 a č.p. 85. 165
zastupitelstvo obce

7.1 schvaluje
pronájem budovy č.p. 165, 85 na dobu 5 let



8. Plán investiční vÝstavbv' vÝznamnÝch oprav a rekonstrukcí a pořÍzení maietku pro
rok 2013
zastupitelstvo obce

8.1 schvaluje
Plán investiční výstavby,významných oprav a rekonstrukcí apoŤízení
majetku pro rok 2013 s navrženými změnami a doplňky

9. Různé
zastupitelstvo obce

9.1 bere na vědomí
informaci o postupu prací na výstavbě rozhledny

9.2bere na vědomí
informaci o realizaci akce - komunikace a chodník v lokalitě zanáďražím v Třebčíně

9.3 bere na vědomí
hodnocení Plánu investiění výstavby' význanných oprav a rekonstrukcí apoŤízení
majetku v r.2012 _ vyhodnocení k 5. II' 2012
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