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

USNESENÍ č. 2/2018
ze zasedání Rady Obce Lutín,
konaného dne 31. ledna 2018 v Lutíně
__________________________________________________________________________

Přítomni:

p. A. Bábek, Ing. J. Burda, Mgr. L. Soušková,
Ing. R.Navrátil, Ing.M.Brhel

Omluveni:

Ing. J. Chrást

1

Rada obce schvaluje:

1.1

Navýšení hodnoty poskytnutého daru na Obecní ples v Lutíně,

1.2

Uzavření smlouvy se společností Servis 3xD spol. s r.o. na provedení
celoplošné deratizace v obcích Lutín a Třebčín v roce 2018.

1.3

Program Zastupitelstva obce , které se uskuteční dne 8.2.2018 od 18 hod.
v aule v Lutíně.

1.4

Odeslání stanoviska Obce Lutín k požadavku pana XXXXXXXXXXX (bytem
XXXXXXXX 121,Lutín) o odškodnění , týkající se jeho syna (úraz na obecní
komunikaci).

1.5

Na základě žádosti Charity Olomouc zařazení finančního příspěvku ve výši
10.000Kč
do rozpočtu obce pro rok 2018. Individuální dotace bude
poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

1.6

Na základě žádosti Svazu žen Lutín (paní XXXXXX) uvolnění prostředků
z rozpočtu obce ve výši 2.200Kč na zajištění akce a bezplatné zapůjčení
auly ZŠ Lutín pro pořádání tanečního večera dne 23.2.2018.

1.7

Na základě žádosti Kulturní komise v Třebčíně (paní XXXXXX) uvolnění
prostředků z rozpočtu obce ve výši 10.000Kč na zabezpečení Třebčínských
ostatků, které se budou konat dne 10.2.2018.
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1.8

Na základě žádosti sportovního klubu Judo Lutín zařazení finančního
příspěvku ve výši 5.000Kč na zajištění 12. ročníku Turnaje obce Lutín v judu
(24.3.2018)
do rozpočtu obce pro rok 2018. Individuální dotace bude
poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

1.9

Na základě žádosti pořadatele BraDoSka(p.Dostalík)
uvolnění prostředků
z rozpočtu obce ve výši 2.000Kč. Finanční příspěvek bude použit na nákup
medailí a odměn pro závodníky, kteří se zúčastní 25.ročníku Velké ceny běhu
mládeže dne 27.4.2018. Obec Lutín je spolupořadatelem této akce.

1.10

Na základě žádosti paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX,Lutín,
vybudování sjezdu z pozemku 189/14( na kterém je spoluvlastník) na místní
komunikaci. Sjezd by byl umístěn na pozemku Obce Lutín číslo 189/3 .
Podmínkou je začlenění žádosti do projektu rekonstrukce ulice Břízová za
podmínky souhlasu ostatních majitelů sousedních pozemků p. č. 189/14.

1.11

Na základě žádosti paní Augustiny Šimkové,
její provozování pouťových
atrakcí v rámci hodových oslav v Lutíně v roce 2018.

1.12

Zvýšení nájemného v nebytových prostorách nemovitostí Obce Lutín o 2,5%
od 1.4.2018.

1.13

Obnovení pracovní smlouvy na dobu určitou o jeden rok pro zaměstnance
Technických služeb pana Jana Fencáka.

1.14

Prodloužení nájmu obecního bytu pro paní XXXXXXXXXX(Školní 80,Lutín) do
31.1.2020 a manželům XXXXXXXXX (Olomoucká 122,Lutín) do 30.4.2018.
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Rada obce bere na vědomí.

2.1

Informaci starosty obce o otevírání obálek s žádostmi o účast ve veřejné
zakázce – koncesním řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace obce
Lutín a Třebčín.

2.2

Informaci starosty obce o probíhajících jednáních ve věci podpory při řešení
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR pro Obec Lutín a ZŠ
Lutín.

2.3

Informaci místostarosty obce Ing.Burdy o dokončení rekonstrukce výpravní
budovy vlakového nádraží v Třebčíně .

2.4

Informaci Zemědělského družstva Senice na Hané o koupi pozemku p.č.381/7
v k.ú.Třebčín.

2.5

Informaci o konání 38. společenského plesu, který pořádá 8.2.2018
Sigmundova SŠ strojírenská v sále Společenského domu v Lutíně.

V Lutíně dne 31. ledna 2018
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Ing. Jiří Burda v.r.
místostarosta obce

Antonín Bábek v.r.
starosta obce
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