
í

OBEC LUTÍN
Št otr'í č.p.203o 783 49 Lutín

USNESENÍ č.20t2013
ze zasedání Rady Obce Lutína,

konaného dne L6. října 2013 v Třebčíně

Přítomni: p. A. Bábek, Ing. R. Adler, p. A. DozráL,Ing. R. Navrátil,
pi.Z. Tomková, Ing. L. Václavík

1. Rada obce schvaluie:

1.1 . Rozpočtová opatření odvětvového třídění rozpočtu č. 9l20I3, viz příloha

č,. 2 k zápisu č. 20l20I3 .

I.2. Možnost uzavÍenípodnájemní smlouvy pro nájemce obecní nemovitosti

čp. 85 pí. Horylovollzaúčelem provozovaní prodejny 
''Second 

hand" v
j edné místnosti nemovitosti.

1 .3. Možnost chovu lz-titeté fenky na dožití u pí. Pazderové - uživatelky

býu DPS.

I.4. Převod prostředků ve vyši 51 313,- Kč zpoložky energie do položky

mzďovénáklady v rámci rozpočtu - příspěvek pro ZS aMS Lutín'

. příspěvková orgarizace.

1.5. Nájemní smlouvu naužívánl byru v DPS uzavřenoumeziobcí Lutín
a pí. Švecovou na dobu 5-ti let.

1.6. IJzavtenídohody o splátkovém kalend átimeziobcí Lutín a TJ Sigma na

splacení zbykové částky půjčky ve ýši 88 612,- Kč a to:

14 měsíců po 6 000,- Kč
$-ťý měsíc zbylou částku 4 612,- Kč s účinností od I.I.2014.

I.7. Ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor - obchod v budově KSZ
Třebčín uzaviené mezi obcí Lutín a p. Lubomírem Kubáčem dohodou k
31.10.2013.

1.8. Vyhlášení zžtméruna pronájem nebyových prostor - prodejny v budově

KSZ v Třebčíně.



I.9. Zastavení exekučníhořízení pro nedobytnost pohledávek u pí. Neherové
a p. Sedláčka, viz zélpis č.20l20l3, bod programu č. 1 l

1.10. Pořízení projektové dokumentace a položkového rozpočtu na obnovu
kapličky sv. Floriána u Magacíny v Lutíně. Cena zaPD činí 27 300,- Kč
bez DPH a cena zapoIožkoqf rozpočet bude do 4 000,- Kč bez DPH.

1.11. Pořízení nové světelné dekorace vánočního stromu v Třebčíně s LED
technikou zacenl3} 637,20 Kč vč. DPH.

I.I2. PoÍízení 6 ks vánočních ýzďob na smlouvy Vo _ vločky s LED
technikou, viz zápis č. 20l2013,bod programu č. 14

1.13. Částku ve výši 50 Kč/lrod zavyužívání osvětlení areálu školního hřiště
pro všechny zájemce výjma těchto organizací: TJ Sigma' SDH Třebčín,
SaK Třebčín, RC Klásek. Tyto organizace mají užívání osvětlení
zdarma.

1,.I4. Uvolnění prostředků zrozpočtu obce na mimořádný uýd"j ve ýši
9 286,- Kč. Jedná se o uhrazení nákladů za notářské poplatky dědického
Íízenípí.Evy Tomáškové jejímž opatrovníkem je obec Lutín.

V Lutíně dne 18.října 2aI3

k'W"L--
Zď&a Tomková
místostarostka

ntonín Bábek


