oBEc LUTíN

Šrotníč.p. zo3. z83 +9 Lutín

UsNEsEruÍe.3t2o13
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 28.února 2013 v Lutíně

Přítomni:
omluveni:
1.

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

Rada obce schvaluie:

1'1
1'2
1.3
1'4
1'5
1.6
1'7

Rozpočtový výhled obce Lutín na roky 2014 _2018, viz příloha č' 1
k zápisu č,.312013
PředloŽenou účetnízávěrku ZŠa MŠLutín, příspěvkováorganizace
k 31.12.20112
Hospodářský výsledek ZŠa MŠLutín, příspěvková organizace za
rok2012, viz příloha č'2kzápisu c'3l2013 azároveň schválila přidělení
celkového hospodářského výsledku ve výši 54 780,92 Kč do
rezervního fondu.
PředloŽený odpisový plán na r.2013 ZŠa MŠ, příspěvková
organizace, viz příloha č.3 k zápisu č,. 312013
PředloŽený odpisový plán obce Lutín na rok2013, viz příloha č' 4
k zápisu c' 312013

Program 14. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve
středu dne 20. března 2013 v Lutíně vtz zápis č. 312013, bod programu
č'11
Bezúplatný pronájem auly ZŠRC Klásek na neděli 21.dubna 2013
z důvodu konání akce Kláskovy narozeniny'

1

.8

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 7000,- Kč na zabezpečení
akce setkání pedagogů , kterou organizuje komise rady SPoZ ke Dni
učitelů'

1.9

Poskytnutí příspěvku ve výši 2 000,- Kč sK JUDO Lutín na
zabezpečení 8. turnaje ZS Lutín v judu, kteý se bude konat v měsíci
květnu 2013' Cástka bude poskytnuta formou dohody o poskytnutí
příspěvku.

1'10

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 7 500,- Kč na zabezpečení
kulturně společenskéakce Třebčínskýkošt, kterou pořádá kulturní
komise rady v sobotu 13.dubna 2013 v sále KSZ v Třebčíně'

1'11 Uvolnění prostředků z

rozpočtu obce ve výši 3 500,- Kč na zabezpečení
kulturně společenskéakce Zdobení velikonočníchkraslic, kterou pořádá
kulturní komise rady v neděli 24' března 2013 v budově KSZ v Třebčíně

2.

1'12

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 3.500,- Kč na
zabezpečen í ku ltu rn í akce Třebčínskýskřivánek, kterou pořádá ku ltu rn í
komise rady v neděli 3. března 2013 v budově KSZ v Třebčíně.

1.13

Pronájem sálu budovy KSZ v Třebčíně panu Stanislavu Pazderovi na
sobotu 16' března 2013 z důvodu pořádání rodinné oslavy. Cena za
pronájem bude dle platného ceníku.

1.14

Pronájem sálu budova KSZ v Třebčíně paní Ludmile Trávníčkovéna
pátek 1. března2013 z důvodu pořádání rodinné oslavy' Cena za
pronájem bude dle platného ceníku'

Rada obce souhlasí:

2'1
" 2'2
3.

Se závěrečným účtemobce Lutína za rok2012 a doporučuje jej k

projed nán í zastupitelstvu obce.

S návrhem rozpočtu obce Lutína na rok 2013 a doporučuje jeho
schválení v zastupitelstvu obce'

Rada obce bere na vědomí:

3.1

lnventarizačni zprávu za rok2012, kterou předloŽila hlavní
inventarizačníkomise, viz příloha č' 5 k zápisu č,' 312013

V Lutíně

pověřený člen rady

\ntonín Bábek

