OBEC LUTIN
Štolníč.p. zo3. z83 +9 tutín

UsNEsEtvíe.Ml2ol2
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 27. června 2012 v Lutíně

Přítomni:
1.

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

Rada obce schvaluie:

1.1
1'2
1.3
1.4
1.5

Rozpočtová opatření odvětvového tříděnírozpočtu č' 612012, viz'
příloha č.2 k zápisu č' 1412012'
Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č' 312012, viz. příloha č.
3 k zápisu č. 1412012'
Likvidaci (vyřazení) z evidence nedokončenéhoDHM 0421005
projektové dokumentace k přesunutí a výstavby kapličky sv. Floriána v
Lutíně (u magacíny)'

Měsíčnídoměny předsedkyním komisí rady za období duben, květen
2012, viz. příloha č. 4 k zápisu c. 1412012'

r.

odměny členůmkomisí rady a finančnídary pro členy komisí rady, kteří
jsou zastupiteli za 1. pololetí roku 2012, viz. příloha č. 5 k zápisu č.
14t2012.

1'6

Pronájem sálu KSZ v Třebčíně panu lvo Hausknechtovi na den
14'7.2012 z důvodu pořádání rodinné oslavy. Za proné4em bude
účtovánačástka dle platného ceníku.

1.7

Měsíčníodměny přesedkyním komisí rady za období červen a
červenec, které budou projednány samostatně. Za dalšíměsíce budou
potom měsíčníodměna projednány samostatně za příslušný měsíc
podle aktivity příslušnékomise.

1.8

Výši odstupného nad rámec zákonem stanoveného odstupného ve výši
dvojnásobku měsíčníhoprůměrného výdělku' Toto se týká zaměstnanců
u kteých dojde krozvázání pracovního poměru výpovědí
zaměstnavatele z důvodůuvedených v $ 52 písm. a) aŽ c) zákona
26212006 Sb', Zákoníku práce. Na základě tohoto schválení můŽe
zaměstnavatel s tímto souhlasit v uzavřené kolektivní smlouvě.
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2.

Rada obce souhlasí:

2.1

3.

Aby do rozpočtu obce na rok2013 byla zahrnuta ve výdajové stánce
rozpočtu částka ve výši 200 tis. Kč, která bude v případě rozhodnutí o
výstavbě rozhledny na Velkém Kosíři převedena jako příspěvek naší
obce na financovánítéto stavby.

2.2

Aby na jednánízastupitelstva byla projednána moŽnost odprodeje části
obecního pozemku p.č. 189i3 v k.ú. Lutín (okolí bytového domu čp' 182185) o výměře 1 ,66x 4,97 m a to 2x. Jedná se o vchody do sklepních
prostor býového domu čp. 182-185, kteý je v majetku BD Lutín, RůŽová
182-185. Rada navrhuje částku za prodej ve výši 50,- Kč/m2'

2.3

Aby proplacení náhrad u nemocných zaměstnanců bylo v souladu s $
192 zákona č' 26212006 sb. Nebude tedy nic poskytováno nad rámec
tohoto paragrafu' Zaměstnavatel se tímto bude řídit při uzavírání
kolektivní smlouvy.

Rada obce bere na vědomi

3.1

Rozpočtovéopatření na základě rozhodnutí MF ČR a usnesení Rady
olomouckého kraje - poskytnutí účelovéneivestiční dotace ve výši 70
tis. Kč na částečnéposkýnutí nákladů spojených se zavedením
povinnosti předávání pomocného analytického přehledu (PAP), viz.
příloha č. 1 k zápisu č' 1412012'

V Lutíně dne 29. června 2012
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Zdena Tomková
místostarostka

Antonín Bábek
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