OBEC LUTIN

št otní č.p. 203, 783 49 Lutín

USNESENI č.19l20I3

ze zasedání Rady Obce Lutína,
konaného dne 25. září20l3 v Lutíně

Přítomni:

1.
1 .1

-!'

p. A. Bábek, Ing. R. Adler, p. A. Dozrál,Ing. R. }rIavrátil,
p. Z.Tomková, Ing. L. Václavík

Rada obce schvaluie:

.

Rozpočtová opatření položkovéčásti rozpočtu č.612013, viz příloha č. 1 k
zápisu č. I9l20Í3

1.2

Rozpočtová opatření odvětvového třídění rozpočtu č,.8l20l3, viz příloha
č.2kzápisu č. I9l20I3

1.3

Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu stavby č. IV-12-8008854/SoSB/1 ,Lutín, ABA Kogen,
qřípoj. KGJ, p. č.245l2-kNN uzavřenou mezí obcí Lutín a společností
CEZ Distribuce' a.S.' zastoupenou společností ELPREMONT elektro
montáže, S.r.o. za předpokladu, žeúpIatabude do 1000,- Kč bez DPH' viz
zápis č. 1912013' bod programu č. 5

1.4

Smlouva o uzavÍeníbudoucí smlouvy o zřízenívěcnéhobřernene pro
uloženíkabelu NIN v obecním pozemku p.č. 28ll5 v k.ú. Lutín uzavřenou
mezi obcí Lutín a společnostíČEZ Distribuce, ?.S., zastoupenou
společnostíELMO-SA' spol. S.r.o.' viz zitpis č. I9l20I3, bod programu

,

č.6

1.5

Bezuplatný proná4em auly ZŠČeskémuSVaZu žen, místnískupině Lutín
pro pořádání zábavy na pátek 18. října 2013 o uvolnění prostředků z
rozpočtu obce ve rryši 1 000,- Kč na zabezpečenítéto akce formou dohody
o poskytnutí příspěvku.

I.6

Vrácení příspěvku ve výši 50oÁ z částky 10 tis. Kč po zemřelépí.
Klenhartové (DPS), její dceři Pavlíně Švikovéviz příloha č.3 k záplsu
č. 19l2al3

I.7

Vypovězení nájemní smlouvy uzavÍené mezi obcí Lutín a panem
Janáčkem na pronájem části obecní parcely č. I89l3 v k. ú. Lutín - před

bytovým domem č. 183, předzabrádka. Nájemní smlouva bude
vypovězena k 1 .10.2013 a smluvní vztahkončík 3 1. I2.20I3.
1.8

Poskynutí příspěvku ve Vyši 5 000,- Kč Hospici na Svatém Kopečku.
Příspěvek bude poskýnut na základě smlouvy o poskynutí příspěvku.

r.9

Bezuplatný pron ájempro účastníky8 kurzů tanečníchv aule ZŠ,kteří
jsou občany obce
2.Úplatný pronájem pro účastníky8 kurzů tanečníchv aule ZŠ'kteří
nejsou občany obce a to ve výši 200'- Kč na tanečnípár za všechny
1.

kurzy.

2.

Rada obce neschvaluie:

2.r.

Zádost pana Dusíka na rozšířenívjezďu na parcelu č. 60114 v k. ú Třebčín,
víz zétpísč. l9l2013, bod programu 10 a příloha k zápisu č. 19l20I3 č. 4

2.2.

Poskýnutí příspěvku ve ÝYši 3 000,- Kč na pořádání tanečníchkurztlviz
zápis č. 1912013, bod programu č. 13

3.

Rada obce souhlasí:
SDH Třebčínna částečnévybudování dětského hřiště v areálu
ohrada v Třebčínězapředpokladu, že budou použity certifikované prvky
s návodem na správnou montáž.Předání díIaproběhne ažpo provedení
S návrhem

reyíze.

V Lutíně ďne 27. záŤí2aI3
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Antonín Bábek
starosta obce

