
OBEC LUTÍN
Školní č.p. 203, 783 49 Lutín

USNESENÍ e.tol2013
ze zasedání Rady obce Lutína,

konaného dne 15. května 2013 v Lutíně

Přítomni: p. A. Bábek, Ing. R. Adler, p. A. DozráI,Ing. R. Navrátil,
p. Z. Tomková, Ing. L. Václavík

1. Rada obce schvaluie:

1.1. Provozní a návštěvnířád budovy č.p. 13 v Třebčíně,viz příloha č.1

a2kzápisuč. I0l20I3.

I.2. Rozpočtová opatření položkové části rozpočtu č. 2l20I3, viz příloha ě. 3

k zápisu č. I0l2013.

1 .3. Rozpočtová opatÍení odvětvového třídění rozpočtu č,. 2l20I3 , viz příloha
č.4kzápisuč. I0l20I3.

I.4. Smloul.tt o dílo a Mandátní smlouvu _ Energetické úspory pro budovu
MŠ Lutín. Smlouvy jsou uzavÍeny mezi společností IWWA, S.r.o. a obcí
Lutín, viz bod progÍamu č. 4 zápísu č. 10l20I3.

1.5. Smlouvu o dílo a Mandátní smlouva - Energetické úspory pro budovu
družiny zŠ. Smlouvy jsou uzavÍeny mezi společností IWWA' s.r.o.
a obcí Lutín, viz bod programu č.5 zápisu č,. I0l20I3.

1.6. Smlouvu o dílo a Mandátní smlouva _ Kompostárna pro obec Lutín.
Smlouvy jsou uzavřeny mezi společností IWWA' S.r.o. a obcí Lutín,viz
bod programu č. 6 zápisu č. 10l20I3.

I.7. Smlouvu o dílo a Mandátní smlouva _ Svoz biologického odpadu pro
obec Lutín. Smlouvy jsou uzavřeny mezi společností IWWA' S.r.o.

a obcí Lutín, vizbodprogramu č.7 zétpisuč. I0l20I3.

1.8. Novou smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi spoléčností EKo_KoM, a.s.

a obcí Lutín ve věci bezplatného užívání sběrných nádob na tříděný
odpad, které jsou v majetku společnosti EKo_KoM, a.s.



t.9. Poskytnutí příspěvku sdružení Duha Křišťál ve výši 5 000,- Kč na
zabezpečení akce Bambiriáda,která se bude konat I.6.2013. Příspěvek
bude poskytnut formou dohody o poskýnutí příspěvku.

1.10. Jmenování komise pro otvítání obálek v rámci výběrovéhoÍízení
zhotovitele pro realizaci investiční akce Lutín _ výstavba chodníku
ul. U Kapličky o složení:

Antonín Bábek, starosta obce
Zdena Tomková, mí stostaro stka
Ing. Lubo mir Yáclavík, tajemník oÚ

Jako náhradníci byli jmenováni:

Ing. Radek Adler, radní
Ing. Radek ]Ýavrátil, rudní
Antonín DozráI, radní

1.1 1. Změnu v termínu konání zasedání 16. zastupitelstva obce na středu
10. července2013.

I.12. Uvolnění prostředků zrczpočtu obce ve Ýyši 19 500,- Kč na zabezpečení
kulturní akce Kácenímét1e, která se bude konat v sobotu 25.5.2073 na
Rybníčku v Lutíně a kterou pořáďákultumí komise rady.

1 .13. Pronájem sálu KSZ v Třebčíně panu Jiřímu T.{ovákovi z důvodů pořádání
svatební hostiny a to na sobotu ďne 25.5.2013. Za pronájem bude
účtována částka dle platného ceníku.

2. Rada obce neschvaluie:

2.1. Nabídku společnosti ENTER PLEX, s.r.o. na spolupráci při vyběru
dodavatele elektrické energie formou elektronické aukce, kteň proběhne
v měsíci červnu 2013, viz bod programu č. 8 zápisu č. I0l20t3.

2.2. Žádost pí. Vladimíry Kolářové na bezplatný pronájem auIy Zš vLutíně
pro pořádání 8 kurzů tanečních pro dospělé v termínu říjen - prosinec
2013.



-J. Rada obce bere na vědomí:

3.I. Výpověď z nebyových
v Lutíně nájemcem pí'
k 31.8.2013.

prostor obecní nemovitosti U Parku č.p. 80
Horylovou s ukončením nájemní smlouvy

V Lutíně dne 17.května2013

i-

-{t'4: l,.,l- /4 *,,ťr'd

Zdena Tómková
místostarostka

ntonín Bábek


