OBEC LUTIN
Školníč.p. 2o3. 783 49 Lutín

UsNEsENlč.2l20',l3
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 30. ledna 2013 v Lutíně

Přítomni:

1.

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

Rada obce schvaluie:
1.1

Sjednocení sazby nájemného u všech obecních bytů vyjma DPS na
částku 40,- Kč za m2 podlahové plochy s účinnostíod 1. února 2013 a
dále upravit nájemní smlouvy o ujednání, Že se nájemné kaŽdoročně
zvyšuje minimálně o průměrnou meziročnímíru inflace za předcházející
kalendářní rok, viz' příloha č.1 k zápisu č.2l

1.2

Zvýšenínájemného z nebytových prostor o meziročnímíru inflace
s účinnostíod 1 .2.2013, viz' příloha č. 1 k zápisu č' 212013'

1.3

Aby do návrhu rozpočtu obce pro rok2013 byla zahrnuta částka
14.400,- Kč, která by byla pouŽita jako příspěvek pro Centrum Dominika
Kokory, p.o., viz. zápis č' 212013, bod programu č. 3

1.4

Smlouvu o zřízení věcného břemene v obecních pozemcích p.č.
45112,60/10, 47212 v k'ú' Třebčínpro uloŽení plynového potrubí
uzavřenou mezi obcí Lutín a společnostíSMP Net, s.r.o. za podmínky,
Že Úplata za zřÍzení břememe bude 5.000,- Kč bez DPH a při splnění
dalších podmínek, viz' zápis c. 212013 bod programu 4.

1.5

Smlouvu o zřízení věcného břemene v obecním pozemku p.č' 281t1O
v k.ú. Lutín pro uloŽení plynového potrubí uzavřenou mezi obcí Lutín a
společnostíSMP Net, s'r.o. za podmínky, že úplata za zřízeníbřemene
bude činit 3.000,- Kč bez DPH.

1

.6

1'7

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 3.000,- Kč na
zabezpečení kulturně společenskéakce karneval na ledě, kteý se
uskutečnív sobotu dne 2. února 2013 na kluzišti v areálu TJ Sigma.
V případě nepříznivého počasíbude tato částka 3'000,- Kč pouŽita na
dofinancování dětského karnevalu ZS, kteý se bude konat 16.2.2013
v sále společenského domu Sigma Lutín. Akce je pořádána kulturní
komisí rady.

.9

Dodatečnéuvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 1 .000,- Kč na
zabezpečení kulturně společenskéakce dětský karneval na ledě, která
se konala v Třebčíněv sobotu dne 26. ledna 2013 na kluzišti za cp' 13
(bývalá škola). Akce byla přádána kulturní komisí rady.

10

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč na
zabezpečenítradiční
kulturně společenské akce ostatky v Třebčíně,
která se bude konat v sobotu 9' února 2013 a je pořádána kulturní
komisí rady.

1'

Rada obce souhlasí:

2.1

3.

Dodatečnéuvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 3.000,- Kč na
dofinancovánÍ zabezpečení17. obecního plesu. Celková částka tak
bude činit 29.300,- Kč.

1.8

1

2.

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 4.500,- Kč na zabezpeiení
jubilejního 20' ročníkuVelké ceny běhu mládeŽe obce Lutín, která se
bude konat v pátek 5. dubna 2013 ve sportovním areálu ZŠLutín a pod
patronací obce Lutín.

Aby do návrhu rozpočtu obce na rok2013 byla zahrnuta částka ve výši
114 tis. Kč, která by byla pouŽita jako půjčkaRegionu Haná jako nositeli
pro1ektu RC Klásek, do kterého je zapojeno i centrum v Lutíně, viz.
zápis č' 212013. bod programu č. 12'.

Rada obce neschvaluie:

3.1

Účast obce na kampani ,,Vlajka pro Tibet".

V Lutíně dne 1' února 2013
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