OBEC LUTÍN

Školníč.p. 203. 783 49 L,'tín

USNESE|{I

č.t8l20t3

ze zased,ání Rady obce Lutína,
konaného dne 18. září 2013 v Třebčíně

Přítomni: p. A.

Bábek, p.

Václavík

A' Dozrál,Ing. R. Navrátil, p.Z.Tomková,

Ing. L.

Omluveni: Ing. R. Adler

1.

Rada obce schvaluje:

i.1
1'2

1.3

Přijetí majetku - tiskárny FIP office Jet do majetku ZŠaMŠLutín,
příspěvková organizace na základě darovací smlouvy od
společnosti Edwards, s.r'o., vizptíLoha č' 1 k zápisu č. I8l2013.
Přidělení 2 uvolněných bytů v DPS a to:
- paní JitcePazderové
- panu Leonardovi Trulleymu
viz příIoha č' 2 k zápisu č' I8l20I3
Pronájem au|y ZŠpanu oldřichu Přikrylovi na sobotu 28. 12.2013
z důvodu konání rodinné oslavy. Pronájem bude zauplatu 3.000,Kč vč. DPH v souladu s pravidly pro využíváníau|y.

1.4

Uvolnění prostředků, z rozpočtu obce ve vyši i 1.100,- Kč na
zabezpečeníkulturní akce Drakiáda, která se bude konat v pátek
20.9.2013 v Lutíně a kterou zabezpečuje kulturní komise rudy,viz
příloha č. 3 k zápisuč. I8l20I3.

1.5

Uvolnění prostředkůzrozpočtu obce ve vyši 5'00,- Kč pro
zabezpečeníobčerstvení pro účinkující
divadelního představení Don
Q''jot. de la Ancha, které se bude konat ve čtvrtek 26.9.2OI3 v aule
ZS. Akce je pořádána kulturní komisí rady.
I

1.6

1.7

1.8

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výší15.500,- Kč na
zabezpečení kulturně společenskéakce u příležitosti 15-ti let otevření
obecní knihovny v Lutíně. Akce proběhne ve čtvrtek 10.10.2013
v aule ZS a je potádána obcí, viz. příloh a č. 4 k zápisu č . I8l20I3 .
Pronájem sálu KSZ v Třebčíněpanu Lubomírovi ošťádalovína pátek
4.I0.2013 z důvodu pořádání rodinné oslavy. Cena zapronájem bude
dle platného ceníku.
Pronájem sálu KSZ v Třebčíněpanu Jiřímu Prudkému na sobotu
2B.9'2013 z důvodu pořádní rodinné oslavy. Cena zapronájem bude
dle platného ceníku.

V Lutíně dne 20. záÍí2013
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