
OBEC LUTIN
Školní č.p. 2o3. z83 lg Lutín

UsNEsEruíe.9t2o11

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 26. dubna 2011 v Lutíně

Přítomni:

Omluven:

p. A' Bábek, lng. R.
lng' L. Václavík

lng. R. Navrátil

1. Rada obce schvaluie:

Smlouvu o nájmu parcely č. 198/3 v k. ú. Lutín o výměře 3564 m2

v majetku státu mezi MEZ Mohelnice, státní podnik v likvidaci a obcí
Lutín za cenu 3 Kč/m2, celkem 10692,- Kč vč. DPH za rok.

Výpověd'z nebytových prostor Žadatelce pí Heleny Vaškové obecní
nemovitosti na RůŽové ul' č.p. 185 od 1' 4' 2011 s výpovědní dobou na
3 měsíce, tedy duben, květen, červen 2011.

Bezúplatný pronájem auly ZŠ Českému Svazu Žen, místní skupině Lutín
na pátek 6. 5. 201 1 z důvodu pořádání hodové zábavy' A zároveň
schválila poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč na zabezpečení této
akce. Prostředky budou poskytnuty na základé dohody o poskytnutí
příspěvku.

Poskytnutí příspěvku na základě dohody o poskytnutí příspěvku TJ
Sigma ve výši 5000,- Kč na zabezpečení 38. ročníku pochodu
Mánesovou stezkou, která se bude konat v sobotu dne 14. 5.2011'

Uzavření nájemní smlouvy mezi p. Bernátem a obcí Lutín na pronájem
památky - sochy Panny Marie Lurdské v majetku p. Bernáta na dobu
určitou _ 5 let s nájmem ve výši 500,- Kč bez DPH.

Uvolnění částky ve výši 1ooo,- Kč na zabez:pečeni akce Slet čarodějnic
v Třebčíně konané v sobotu 30.4. 2011 a pořádané kulturní komisí
rady.

Poskytnutí příspěvku formou dohody o poskytnutí příspěvku ve výši
5000,- Kč SDH Třebčín na zabezpečení Hodového fotbalového turnaje
pořádaného v sobotu 7. 5' 2011 v areálu ohrada v Třebčíně.
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1.8 Uvolnění částky ve výši 6000,- Kč na zabezpečení akce Hodový
koncert v kapli sv. Floriána v Třebčíně konané v neděli 8. 5.2011 a
pořádané kulturní komisí rady.

1.9 Pronájem prostor KSZ v Třebčíně panu Jiřímu Kolářovi z důvodu
pořádání rodinné oslavy na sobotu 30. 4' 2011. Cena za pronájem bude
účtována v souladu s platným ceníkem.

1'10 Umístění 4 ks směrových tabulí Žadatele společnosti Edwards, s.r'o. na
sloupy Vo, případně na samostatné sloupky umístěné na pozemcích
v majetku obce. Umístění bude formou pronájmu majetku obce' Za
jednu tabuli bude účtována částka 700,- Kč bez DPH.

Rada obce souhlasí:

S dodatky č. 1 smluv o dodávání energií- plynu (společnost LAMA
lNVESTEMENTS a.s') a elektrické energie (společnost V - elektra,
s.r.o.) s prodlouŽením smluv do 31 ' 12' 2011, aby mohlo být provedeno
vyhodnocení (platnost obou smluv je do 30. 4' 2011) k učinění
rozhodnutí zda smlouvy prodlouŽit.

V Lutíně dne 28. dubna 201'1
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# W,-2,*,
Zdena Tomková
místostarostka

Antonín Bábek
starosta obce


