oBEc

LUTÍN
Školníč.p. zo3. 783 +9 Lutín

UsNEsEruíe.ffiI2o12
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 19. září 2012 v Lutíně

Přítomni:
1.

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

Rada obce schvaluie:

1'1
1.2
1

.3

1.4
1.5

't.6
1'7

SníŽeníčástky zaroznos obědů seniorům na den z20,- Kč na 15,- Kč a

to od 1. 10.2012.

Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č. 712012, viz příloha č. 1
k zápisu č,. 1812012'
Rozpočtovéopatření odvětvového třídění rozpočtu č. 912012, viz
příloha č.2 k zápisu č' 1812012'
Poskytnutí příspěvku ve výši 50000,- Kč Mikroregionu Kosířsko, viz bod
programu č. 5 zápisu č,' 1812012'
Navýšeníčástky o 2000,- Kč na celkorných 9000,- Kč za hudební
produkci skupiny TRlFlD v rámci zábavy pořádané kulturní komisí dne
7 ' 9' 2012 na Rybníčkuv Lutíně.
Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 9300,- Kč na zabezpečení
kulturní akce drakiáda, kterou pořádá kulturní komise rady v pátek dne
21' 9' 2012 v Lutíně.
Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 3000,- Kč na zabezpečení
akce pořádané pod záštitou starosty SDH Třebčín- 9. ročník
tenisového turnaje o TvarůŽkovou mísu. Turnaj se koná v pátek 28' 9'
2012 na kurtech v Třebčíně'

2.

Rada obce souhlasí:

2'1
2'2

S instalací klimatizačníjednotky včetně rozvodů Českou poštou, s.p.
v obecní nemovitosti č'p. 124 na ul. J. Sigmunda (budova pošty) čímŽ
dojde k technickému zhodnocení budovy. VynaloŽené finanční
prostředky budou Českou poštou samostatně odepisovány.
S podáním Žádostí příslušnémusilničnímuorgánu (Magistrátu města
olomouce) na schválenÍ zřízenízpomalovacích prvků a to:
- na silnici od olšany u vjezdu do Třebčína (krajská správa)
- na místníkomunikaci u horní kapličky v Třebčíně
- na místníkomunikaci, spodní průjezd mezi Třebčínem a Lípami (za
Burdouým).

3.

Rada obce požaduie:
3.1 Přehodnotit umístění značek ,,zákaz stání" v lokalitě u kapličky v Lutíně
tak, aby toto umístěnísplňovalo týo základní podmínky:
- ochrana kapličky samotné (nepřipustit parkování)
- bezpečnost, t.j. volný prostor v přilehlé zatáčce.
Toto si vyžádá vypracování nové Žádosti, viz bod programu č' 7 zápisu č.
1812012.

V Lutíně dne 24' září 2012

Zdena Tomková
místostarostka

ín Bábek

