
OBEC LUTIN
Škotní č.p. 2os. z83 +g Lutín

UsNEsErqí e. 1t2o13

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne,9. ledna 2013 v.Lutíně

Přítomní: p. A. Bá]bek, lng. R. Adler, p' A. Dozr:ál, lng..R. Navrátil,
p.,Z. Tomková, lng. l-' Václavík

í' Rada obce schvaluie:

1 '1 Sazby vodnél;1o a stočného pro rok 2013 včetně DPH:
vodné 31,0B.Kč
stočné 26,85 Kč
celkem 57,93 Kč

1 .2 Úplatu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za zřízenívěcného břemene pro
uloŽení,kabelů NN a přípojkové skříně v obecním pozemkq' p.č' 32411
v k'ú. Lutín pro stavbu Lutín, Za Rybníčkem, Stančík _st., Úprava NNk
(rv-12-800784s).

1'3 Přidělení uvolněného obecního bytu 2+1 v obecní nemovitosti na Školní
čp. B0 v Lutíně paní Miroslavě Snášelové. Jako náhradník v případě
odstoupeníze své Žádosti byla schválena paní Klára Staňová'

1'4 BezÚplatný pronájem auly ZŠ Českému svazu Žen, místní skupině
Lutín pro pořádání společenského večera, kteý se bude konat v pátek
15.2.2013.

1'5 Poskytnutí příspěvku sdruŽení SaK Třebčín ve výši 1'50o,- Kč na
zabezpečeníturnaje ve stolním tenÍse, kteý se budg kÓnat ve dnech
19' a2Oi'1'2013 v budově byvalé školy v Třébčíně. Částka bude
poskytnuta formou dohody o poskytnutí příspěvku.

1'6 Výše odměn pro členy komisí rady a finančních darů pro členy komÍsí
rady, kteříjsou zastupiteli, viz. Zápis č' 11201'3, bod programu č. 8 a
přílohy k zápisu č' 1 a č. 2. odměny a finanční dary jsou poskytovány
za 2' pololetí roku 2012' 
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2. Rada obce souhlasi:

2'1 Aby částka na dárek pro dítě v rámci vítání občánků byla zvýšena
z250,- Kč na '1'000,- Kč.

2.3

2.2

2.5

Aby částka v návrhu rozpočtu obce na rok2013 pro pořízení dárků pro
děti v rámci vítání občánků byla navrŽena Ve výši 35 tis. Kč. (úvaha, Že
bude obdarováno max. 35 narozených občánků)

Aby poŽadavek olomouckého kraje na poskýnutí příspěvku na
pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákupu věcného

vybaveníjednotky SDH Třebčín byl pro rok 2013 podán ve výši 274 tis.
Kč.

Aby do návrhu rozpočtu na r.2013 byla pro zabezpečení požárni
ochrany uvedena částka 351 tis. Kč, viz zápis č. 112013, body
programuč.8ač.9.

Aby na obnovu památek byla do návrhu rozpočtu obce na rok 2013
uvedena částka 210 tis. Kč,viz|Zápis č' 112013, bod programu č. 10.

2.4

3. Rada obce bere na vědomí:

3' 1 Výsledek Tříkrálové sbírky, která proběhla v Lutíně (bez Třebčína) a
bylo vybráno celkem 31.344,- Kč.

V Lutíně dne 11. ledna 2013

I L.!'l

{'rťt ". n l't tu.l-r^tl
Í

Zdena Toinková
místostarostka
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