OBEC LUTIN
Školníč.p. 2o3. z83 +9 tutín

UsNEsEruíe.rct2o12
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 8. srpna 2012 v Třebčíně

Přítomni:
1.

p. A. Bábek, Ing. 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. 512012, viz příloha č. 1
k zápisu č. 1612012.
Rozpočtovéopatření odvětvového tříděnírozpočtu č' 712012, viz
příloha č.2 k zápisu č' 1612012'
Program 11' zasedání zastupitelstva obce Lutín, které se bude konat
ve středu 5' 9' 2012, viz zápis c. 1612012, bod programu č. 5.

Rozšířenístávajícího parkoviště na obecním pozemku před domem č.p.
167 v Lutíně. Uprava bude provedena na náklady BD RůŽová 167, viz
zápis č' 1612012, bod programu č. 7.
Uzavření darovacích smluv mezi obcí Lutín a občany, kteří si objednali
kompostéry,za uhrazení 10 % účasticeny kompostérů obcí Lutín.
Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 8500,- Kč na zabezpečení
kulturní akce - zábavy na Rybníčkuv Lutíně, která se bude konat
v pátek 7. září 2012' Akci pořádá kulturní komise rady.
Uzavření smlouvy o zřÍzení věcného břemene mezi obcí Lutín a
společnostíSMP Net, s.r.o. zastoupenou společnostíRWE Distribuční
sluŽby, s.r.o. a dále panem Robertem Sekaninou, investorem, vizzápis
č' 1612012, bod programu č' 9'
Přijetí příspěvku ve výši 101 tis. Kč z rozpočtu olomouckého kraje
usnesením č,. UZI25l45l2012 v rámci Pravidel prp poskytnutí příspěvku
na pořízení, rekonstrukci, opravu poŽárnítechniky a nákup věcného
vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičůobcí olomouckého kraje
na rok 2012.

1.9

Spolufinancování obce Lutín minimálně ve stejné výšijako je výše
příspěvku 10'l tis' Kčzrozpočtuolomouckého kraje.

1.10

Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou dle ustanovení paragrafu
269, odst. 2 zákona č. 51311991 Sb., obchodního zákoníku v platném
znění uzavřenou mezi olomouckým krajem a obcí Lutín.

1'11

Žádost pana lng. Josefa Šnupárka o zřízenÍdalšíhovjezdu z místní
komunikace na jeho pozemek p.č. 4517 v k. ú. Třebčín,viz zápis č'
1612012, bod programu c. 11.

1.12 Vnitřní mzdový

předpis c. 112012 o poskytování měsíčníchodměn
předsedům komisí rady, viz příloha č. 3 k zápisu č. 1612012'

2.

Rada obce souhlasí:

2.1

S uvolněním prostředků ve výši cca 15 tis. Kč na zabezpečení kulturní
akce 150-té výročísvěcení kaple sv. Floriána v Třebčíně.Akce
proběhne ve dnech 8. - 9. září 2a12 a zabezpečuje ji kulturní komise
rady. Prostředky budou uvolněny na základě rozpočtového opatření.

3.

Rada obce nesouhlasí:

3.'l

S realizací předzahrádky na obecním pozemku p.č. '18417 v k. ú. Lutín
(u budovy Neptun, autobusová zastávka), viz dále usnesení rady
č' 1512012, odstavec 2, bod 2.1.

V Lutíně dne 10. srpna 2012
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