
OBEC LUTIN
Školní č.p. zo3. z83 +g Lutín

UsNEsENlč. 1512012

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 18. čeruence 20'12 v Lutíně

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

1. Rada obce schvaluie:

1.1 Vyhlášení záměru na prodej 2 částí obecního pozemku p. č. 'í89/3 v
k' ú. Lutín (vchody do sklepních prostor domu č.p. 182 _ 185 v Lutíně) o
výměře 2 x cca 1,66 x 4,97 m.

1'2 Postup při řešení plantáŽek v lokalitě Mlýnek v Lutíně, viz zápis č.
1512012 bod programu č. 2. Upraven a zatravněn bude pruh po celé
délce po strom - ořešák. Případné pumpy, které se budou nacházet
hned za čarou úprav, budou ponechány'

1'3 osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Lutín
panu Janu Galdovi, kteý se stal členem zastupitelstva obce dnem
5.7.2012.

1 .4 SníŽení poplatku za roznos obědů o '13,- Kč u senÍorů (celkem 19
seniorů), kteým bude zabezpečován roznos obědů v období od 20. B.
2012 do 31 ' 8. 2012 (10 dnů). Důvodem je přerušení provozu kuchyně
ZŠ v tomto období . Náhradní obědy jsou zabezpečeny v kuchyni
Sigmy.

1.5 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 14400,- Kč na rok2012
Centru Dominika Kokory, p. o. na zabezepčení sociálních sluŽeb našim
občankám:
paní Eva Tomášková 12 x 500 = 6000,- Kč
paní Jana Bobálová 12 x700 = 8400,- Kč
Prostředky budou poskytnuty na základě dohody o poskýnutí
příspěvku

1.6 Ukončení nájemní smlouvy obecního bytu dohodou ke dni 31 ' 8' 2012
nájemce p. Mgr. Jana Chmeláře. Předání bytu bude za obvyklých
podmínek.
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Měsíční odměny předsedkyním komisí rady za období červen a
červenec roku 2012 v navržené výši, viz příloha Ó. 2 k zápisu
č. 1512012'

Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č. 412012, viz příloha č' 3
k zápisu č' 1512012'

2. Rada obce neschvaluie:

2'1 Žádost p. lng. Začala na odprodej části obecního pozemku p'č,' 18417
v k. ú. Lutín o výměře cca 96 m' před částí jím rekonstruované budovy
Neptun.

3. Rada obce nesouhlasí:

3.1 Se zřízením oddělení Mateřské školky ZŠ a MŠ Lutín, příspěvková
organizace v obci Luběnice.

V Lutíně dne 20' července 2012
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