oBEc LUTíN

Šxolníě.p. 2o3. za3 ag tutín

UsNEsENlč.',l0l20'l1
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 18. května 20'11v Třebčíně

Přítomni:
omluven:
1.

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

A' Dozrál - dostavil se na závěr jednání

Rada obce schvaluie:

1.1
1.2
1.3
1'4

1.5

1.6

objednávku na vyčištěníkrajnic komunikací v ul' Na Zábraní a U
Kapličky' Práce bude zadána TS olomouc.
Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č. 212011,viz příloha

č' 't k zápisu č,' 1012011.

Rozpočtovéopatření odvětvového třídění rozpočtu - operativní
č'212011,viz příloha č'2k zápisu č' 1012011.
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízeni věcného břemene
mezi obcí Lutín a společnosti ČEZ Distribuce, a.s' zastoupenou
společnostíENPRO Energo s.r.o. pro stavbu Lutín _ stavební úprava
NNv a NNk - poloŽení kabelů rozvodů NN do obecních pozemků
(RůŽová ul. v Lutíně), za podmínky, Že úplata bude činit 50 tis. Kč'
Záměr na prodej obecních pozemků v areálu ZD v Lutíně, vše v k. ú.
Lutín a to:
p'č. 108/10 _ celý pozemek
p'č,.23814 - celý pozemek
p'č. 108/9 - část pozemku

Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ZŠa MŠLutín, příspěvková
organizace ve výši 5000,- Kč na zabezpečení sportovního odpoledne a
skákacího hradu v rámci MDD.

1.7
1.8
1.9

Uvolnění prostředků zrozpoÓtu obce ve výši 1000,- Kč na
dofinancování zabezpečení akce Vítáni ŽákŮ 1. tříd. Akce je pořádána
komisí rady SPoZ'
Přesunutí částky 5000,- Kč, která byla uvolněna na zabezpečeníturnaje
v malé kopané v rámci hodů v Lutíně a nekonal Se, na uhrazení hudby
v rámci akce Stavění máje, která se uskutečnila7. 5.2011 v areálu
Rybníčekv Lutíně.
Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 12000,- Kč na
zabezpečení kulturní akce Kácení máje, která se bude konat v sobotu
28' 5' 2011 v areálu Rybníčekv Lutíně. Akci pořádá kulturní komise
rady.

1'10

Převod finančníchprostředků ve výši 25000,- Kč od sponzorů - spol.
Edwards, S.r'o., John Crane, s.r.o' a ARKo Technology, a.s. na účet
občanskéhosdruŽení ProVás k financování RC Klásek'

1'11

Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Lutín a TJ Sigma na pronájem
obecních pozemků v areálu TJ, které TJ Sigma užívá'Za proné4em na
dobu neurčitou byla stanovena částka í000,- Kčza rok. Nájemní
smlouva bude uzavYena na základě vyhlášeného záměru radou obce'

1'12

Pronájem sálu KSZ v Třebčíně panu Jiřímu Prudkému z důvodu
pořádání rodinné oslavy v termínu 21' 5' 2011. Cena za pronájem bude
dle platného ceníku.

1.13

Pronájem sálu KSZ v Třebčíně panu Ladislavu Smičkovi z důvodu
konání rodinné oslavy v termínu 17 ' 6.2011. Cena za pronájem bude
dle platného ceníku.

1'14

Záměr na pronájem jedné místnosti v obecní nemovitosti č.p' 13
v Třebčíně.

1'15

Na základě usnesení Zastupitelstva olomouckého kraje č.
Uzl19l48l201 1 přtjetí příspěvku ve výši 18000,- Kč na pořízení,
rekonstrukci, opravu poŽární techniky a nákup věcného vybavení pro
SDH obce Lutín, dále rada schvaluje spolufinancování obce minimálně
ve stejné výšijako je poskytnutý příspěvek a schvaluje Smlouvu o
poskytnutí příspěvku ve výši 18000,- Kč uzavřenou mezi olomouckým
krajem a obcí Lutín.

1.16

Pronájem auly ZŠpanu Aleši Podmolíkovi na den 7. 7.2011 z důvodu
pořádání svatební oslavy' Za pronájem bude účtována částka 3000,- Kč
vč. DPH v souladu s Pravidly pro vyuŽívání áuly.

1.17

Pronájem auly ZŠpaní Michaele Petrů na den 3.9.2011 z důvodu
pořádání rodinné oslavy. Za pronájem bude účtovánačástka 3000,- Kč
vč. DPH v souladu s Pravidly pro vyuŽíváníauly.
2

1'18

2.

Rada obce revokuie:

2'1
2.2
3.

Pronájem auly ZŠpaní Mgr. Mileně Vychodilové na den 20. 8.2011
z důvodu pořádání rodinné oslavy rodinného příslušníka.Za pronájem
bude účtovánačástka 3000,- Kč vč. DPH v souladu s Pravidly pro
vyuŽíváníauly.

Usnesení č. 1l201'l, bod 1.2. Dochází ke změně úplaty za zYízení
břemena, viz nové usnesení c. 1012011,bod 1.4'
Usnesení c.812011, bod 1.1. Dochází ke změně záměru na prodej
parcel, viz nové usnesení č. 1012011, bod 1.5.

Rada obce souhlasí:

3'1

Aby při návrhu rozpočtu na rok 2012 bylo uvaŽováno s částkou 15500,Kč, která by mohla být uvolňována radou na základě Žádostí ZŠa MŠ
Lutín, příspěvková organizace na zabezpeč,eníakcí mimoškolské
aktivity.

3.2
4.

S nabídkou pana Josefa Kristka na vytvoření pohlednic obce Lutína'
Dalšíbude upřesněno po předloŽených návrzích pohlednic.

Rada obce bere na vědomí:

4'1
4.2

Stanovisko ve věci Žádosti paníAleny Vyroubalové ve věci přidělení
bytu v DPH, ze kterého plyne, že Žadatelka na přidělení nemá nárok,
viz příloha č. 3 k zápisu c. 1012011'
Dopis od pana Eduarda Michalíka, jako reakci na záměr rady
pronajmout areál Rybníčekv Lutíně.

V Lutíně dne 20' května 2011
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Zdena Tomková
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ntonín Bábek

