
oBEc LUTíN
Štolní č.p. 2o3. z83 +9 Lutín

UsNEsEruíe.6t2o13

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 3. dubna 20'13 v Třebčíně

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

í. Rada obce schvaluie:

1'1 Splátkot4ý kalendář p' Tomáši Třetinovi na uhrazení dluŽné částky ve
výši 7900, - Kč z roku 2009 za ubytování na ubytovně čp. 1 1 1 v Lutíně
viz. příloha č. 1 k zápisu č.612013

1.2 Nový reŽim vybírání plateb za ubytování na ubytovně. Častty budou
vybírány za příslušný měsíc předem nejpozději na začátku příslušného
měsíce' Předem budou vybírány rovněŽ zálohy při krátkodobém
ubytování. U dlouhodobě ubýovaných bude nutno zvážit stav u
těchto ubytovaných, kteří platí v současné době za příslušný měsíc aŽ
na konci tohoto měsíce (sociálka) a vznikne u nich nutnost zaplatitza
2 měsíce. Toto bude řešeno rozloženímjedné platby do více měsíců
formou splátkového kalendáře. Nový stav bude uplatněn od měsíce
května 2014 nebo na začátku měsíce června ( nejpozději do 5.6.2013).
Platby za duben budou rozděleny na delší období na základě
splátkových kalendářů'

1'3 Jmenování výběrové komise pro výběr zhotovitele investiční akce Lutín
- výstavba chodníků ul. U Kapličky o sloŽení:
1. Antonín Bábek
2' Zdena Tomková
3. Antonín Dozrál
4. lng. Radek Navrátil
5. Petr Látal

Jako náhradníci byli jmenováni:
1. lng. Radek Adler
2. lng' Lubomír Václavík



3. František Špunda
4. lng' Drahoslava Mačáková
5. Jan Galda

1'4 Jmenování výběrové komise pro výběr zhotovitele investiční akce
výměna oken objektu Mateřská škola Lutín o sloŽení:

'1' 
ZdenaTomková

2. lng. Radek Adler
3. lng. Lubomír Václavík
4. Antonín Dozrál
5. Mgr. Jan Spurný
Jako náhradníci byli jmenováni:

1. Antonín Bábek
2.lng. Radek Navrátil
3. lng. Věra Kozáková
4' lng. Jakub Chrást
5. lng' Drahoslava Mačáková

Tajemníkem komise byljmenován pan Petr Látal'

1.5 Pronájem auý ZŠ na pátek 5'4'2013 Rybářskému svazu místní
skupině Lutín za účelem pořádání akce Rybářské posezení' Cena za
pronájem je dle pravidel pro vyuŽívání auly 4800,- Kč vč. DPH

1.6 Bezúplatný pronájem auý ZŠ Českému svazu Žen, místní skupině Lutín
na pátek 12'4'2013 za účelem pořádání hodové zábavy-

1.7 Poskytnutí příspěvku Českému svazu Žen, místní skupině Lutín ve výši
,l o0o,- Kč pro zabezpečení hodové zábavy pořádané v pátek dne
12'4'2013 v aule ZŠ. Příspěvek bude poskytnut formou dohody o
poskýnutí příspěvku'

1.8 Pronájem auly ZŠ TJ Sigma Lutín na pátek 19'4'2013 za účelem
pořádání taneční zábavy. Za proná4em rada stanovila částku 2000,- Kč
vč. DPH v souladu s pravidly pro vyuŽívání auý ZŠ.

1.9 Pronájem auly ZŠ paní Nataše Hollé na sobotu 4.5'2013 z důvodu
pořádání rodinné oslavy. Za proná4em bude účtovaná částka 3000,- Kč
vč' DPH v souladu s pravidly pro vyuŽívání auly ZŠ.

1 .1o Schválila uzavření budoucí smlouvy o zíízení věcného břemene
mezi obcí Lutín a společností ČEz Distribuce, a.s'



zastoupenou společností ELMo-sA, spol' s r. o. Věcné břemeno bude
zřízeno v obecním pozemku p'č,.28115 v k. ú. Lutín a to pro stavbu
přípojky _název akce lV-12-8008489 Lutín, Školní, Kubíková -
přípojka NN

1.11 Smlouva o zajištění vzájemné spolupráce - mediální partnerství
uzavřenou mezi obcí Lutín a Radiem Haná za úplatu 20 000,- Kč bez
DPH, vizzápis č.612013 bod programu č.14

1.12 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 6.200,- Kč na
zabezpečení kulturně společenské akce Setkání Žen ke Dni matek
pořádané ve středu dne 'l 5'5'2013 v aule zŠ. Akce je pořádána
kulturní komisí rady.

1.13 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 6000,- Kč na zajištění
dopravy pro výlet rodičů s dětmi do Zoo Lešná. Akce je pořádána
kulturní komisí rady'

1.14 Poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč občanskému sdruŽení SaK
Třebčín na zabezpečení akce Čarodějnice 2013, která se bude konat
v úteý 30'4'2013 v areálu ohrada v Třebčíně. Příspěvek bude
poskytnut formou dohody o poskytnutí příspěvku.

1.15 Pronájmy sálu KSZ v Třebčíně z důvodů konání rodinných oslav' Ceny
za pronď1em budou dle platného ceníku. Pronájem byl schválen:

1. Paní Heleně Pazderové na den 6'4'2013
2' Panu Rostislavu Lebánkovi na den 20'4'2013
3. Paní Šadotě Tisoňové na den 27 '4'2013
4.PanÍ Marii Mišákové na den2.6'2013

1.16 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 9 000,- Kč na
zabezpečení reprezentace obce Lutín a školy formou účasti Žáků
školy Lutín na celostátním finále ve florbalu, které se bude konat ve
dnech 18. - 21'4.2013v Praze a do kterého se Žáci ZŠ Lutín
probojovali.

1'16 Schvaluje sloŽení povodňové komise obce Lutín

1' Antonín Bábek - starosta, předseda
2' Zdena Tomková _ místostarostka, místopředseda
3. lng. Lubomír Václavík - člen, tajemník oÚ
4' lng. Rostislav Pavlíček _ člen , zastupitel
5' František Crha - člen, velitel SDH
6. Petr Protivánek - člen, vedoucí TS
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2. Rada obce neschvaluie:

2.1 Poskytnutí příspěvku Charitě olomouc na zabezpečení pečovatelské
sluŽby.

3. Rada obce bere na vědomí:

3.1 Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkům p.č'
4813 a 308/1 v k.ú. Luběnice' obec Lutín a obec Luběnice prohlašují,

Že obec Luběnice nabyla vlastnické právo k těmto nemovitostem.

K nabytívlastnického práva došlo podle $1 odst..1 zákona ČNR
č,.172t91Sb. Uvedené nemovitosti byly ve vlastnictví České republiky. Ke
dni 23.11.1990 k nim příslušelo právo hospodaření MNV Lutín, jehoŽ
práva azávazky týkající Se nemovitostív k' ú. Luběnice přišly ke dni
1'12'1990 v rámci delimitace na obec Luběnice, viz příloha č' 2k zápisu
č.612013'

Dopis od p. PetrŽely ve věci zYízení předzahrádky v r' 2013 u domu
č.p.183 v Lutíně (staré obchody),viz zápis c' 612013, bod
programu č.12. Rada své původní stanovisko na zíízení předzahrádky
nemění.

Smlouvu o půjčce uzavřenou mezi obcí Lutín a Regionem Haná na
částku 'l14 tis. Kč, kterou dluŽník _ Region Haná se zavazuje vrátit
nejpozději do 31 .1'2014,vizzápis i,.612013, bod programu č.13

3.2

3.3

V Lutíně dne 5. dubna 2013 /
'v ,t "4-

Xilt: t y'lt t: ('nt
Zdena Tomková
místostarostka
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Antonín Bábek


