
OBEC LUTIN

UsNEsENíč.2ol2o'l2
ze zasedání Rady obce Lutína,

konaného dne 31. říina 2012 v Třebčíně

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

1. Rada obce revokuie:

1'1 Usnesení č' 192a12, bod 1.4 a to v úplatě za zřízení věcného
břemene bude uvedena částka 10000 Kč včetně DPH'

2. Rada obce schvaluie:

2.1 Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č. 9t2o12, viz příloha č' 1
k zápisu č.2012012.

2.2 Rozpočtové opatření odvětvového třídění rozpočtu č. 11I2o12, viz
příloha č. 2 k zápisu č' 2012012'

2'3 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
v obecních pozemcích pro uloŽení kabelů NN stavby Lutín, U parku -
nové NNk (lE-12-8002526) uzavřenou mezi obcí Lutín a společností
Črz oistribuce, a's. za podmínky, Že úplata bude činit 30000 Kč bez
DPH. Pokud dojde k dohodě o změně části nadzemního vedení, viz
zápis č.2012012, bod programu č. 7 je moŽno úplatu sníŽit aŽ na 5OoÁ
poŽadované částky'

2'4 Bezúplatný pronájem auly ZŠ Českému svazu Žen, místní skupině Lutín
z důvodu pořádání Kateřinské zábavy v pátek 23' 11'2012.

2'5 Poskytnutí příspěvku formou dohody o posrytnutí příspěvku Českému
svazu Žen, místní skupině Lutín ve výši 1000 Kč na zabezpečení
Kateřinské zábavy viz ad 2'4.



2'6 Pronájem auly ZŠ TJ Sigma Lutín z důvodu pořádání Kateřinské
zábavy v sobotu 24' 11' 2012' Cástka za pronájem byla stanovena ve
výši 2000 Kč a byla uhrazena uŽ v dubnu tohoto roku.

2'7 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 8900 Kč na zabezpečení
kulturníakce Country bál, kterou pořádá kulturní komise rady v pátek g.
11' 2012 v aule ZŠ.

2'8 Poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Lutín, příspěvková organizace ve výši
9000 Kč na zabezpečení a organizaci akce Rozsvěcování vánočního
stromu,.která se bude konat v pondělí 3. 12.2012 v Lutíně v prostoru
před oÚ.

2.g Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 5000 Kč na zabezpečení
ohňostroje, kteý se bude konat v rámci akce Rozsvěcování vánočního
stromu. ohňostroj zabezpečuje obec Lutín formou objednání sluŽby'

2'10 Přidělení uvolněného bytu v DPS píAleně Klenhartové z Lutíně, viz
příloha č' 4 k zápisu č.2012012'

2'11 Program 12' zasedánízastupitelstva obce, které se bude konat v úteý
13. 11' 2012 v aule Zš, viz zápis č.2ot2012, bod programu č. 16.

2.12 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 7500 Kč na zabezpečení
kulturně společenské akce Svatomartinské posezení u vína, které se
bude konat v sobotu 10' 11' 2012 v budově KSZ v Třebčíně.

Rada obce souhlasí:

3.1 S přesunutím termínu zahájení akce Komunikace a chodník Třebčín,
lokalita nad nádraŽím do začátku roku (březen - duben) 2013 s tím, Že
zhotovitel, společnost lDS olomouc provede se stávající komunikací
nezbytné úpravy, tak aby byla přes zimu pouŽitelná, viz zápis č.
2012012, bod programu č. 6.

3'2 S instalací kogeneračníjednotky o výkonu 30 kWe a 62 kWt do prostor
kotelny na sídlišti v Lutíně, která je v majetku obce. Souhlasné
stanovisko je uděleno na Žádost provozovatele teplárenského zařízení
firmy ABA Teplárenská s.r.o.

4. Rada obce neschvaluie:

4.1 Nabídku společnosti PlP s.r.o' na prezentaci obce v publikaci Města a
obce olomouckého kra1e za částku 5000 Kč.

3.



5. Rada obce bere na vědomí:

5.1 Rozpočtové opatření na základě usnesení Zastupitelstva olomouckého
kraje, MV ČR, MF ČR a trltŠtvtl Čn e. 4t2o12, viz příloha č. 3 k zápisu č'
20t2012.

5'2 Žádost předsedkyně RC Klásek, o.s. pí Mgr. Radky Chmelářové o
prominutí částky 10%,I'j' 10744 Kč zbezÚročné půjčky, kterou obec
RC Klásek, o.s. poskýla.

5.3 Zprávu o činnosti kulturní a školské komise rady za 3. čtvrtletí r' 2012'

V Lutíně dne 2. listopadu 2012
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