OBEC LUTIN
Št<olníč.p' zo3. z83 +9 Lutín

UsNEsEruíe.'l3t2o11
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 4. července 2011 v Lutíně

Přítomni:
omluveni:
'1.

p.

A. Bábek, p. A. Dozrál, p. Z. Tomková, lng. L. Václavík

lng. R' Adler, lng. R. Navrátil

Rada obce schvaluie:

1'1
1'2
1.3
1

.4

-

Zadavatel veřejné zakázky akce Vodovod Lutín - propojení Lutín
Třebčín,obec Lutín bude postupovat jako sektorový zadavatel, nebot'
splňuje podmínky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.
13712006, paragraf č' 2,4,6 a7 viz bod 2 zápisu č' 1312011.

Zadávací dokumentaci veřejné zakázky Vodovod Lutín - propojení
Lutín - Třebčín,viz příloha č. 1 k zápisu č. 1312011.
Výběr S-ti firem pro účastv soutěŽi na zhotovitele veřejné zakázky
Vodovod Lutín - propojení Lutín - Třebčín,viz bod 4 a příloha č' 2
k zápisu c' 1312011'
Výběrovou komisi a zároveň komisi pro otvírání obálek včetně
náhradníků pro výběr zhotovitele veřejné zakázky Vodovod Lutín propojení Lutín - Třebčín.Komise bude 5ti členná o sloŽení:
p. Antonín Bábek - starosta
pí Zdena Tomková - místostarostka
p. lng' Radek Adler - radní
p. Antonín Dozrál - radní
p. lng. Radek Navrátil - radní
náhradníci:
pí lng. Drahoslava Mačáková - vedoucí SÚ
p. lng. Vlastimil Hofírek _ zastupitel
p. lng. Rostislav Pavlíček_ zastupitel
p. lng. Jiří Tomášek - zastupitel
p. František Špunda- zastupitel

Zapisovatelem byl jmenován stavební technik p. Petr Látal.

1.5

1.6
1'7

Koupi vodovodního řadu od společnosti STlNG Development s'r.o.
potřebného pro propojení vodovodu akce Vodovod Lutín - propojení
Lutín - Třebčínza cenu 420 tis' Kč bez DPH, viz bod programu č. 6
zápisu č' 1312011. Koupě je v souladu se schváleným rozpočtem obce
na rok 2011.

Rozpočtová opatření odvětvového třídění rozpočtu - operativní č.
312011,viz příloha č. 3 k zápisu č. 1312011'
Přijetí majetku do vlastnictví ZŠa MŠLutín, příspěvková organizace o
následujícím sloŽení:
- válenda s
cena 4580,- Kč
cena g750,- Kč
majetek byl pořízen z prostředků sRPŠdo nového oddělení školní

čely
koberec

druŽiny.

1.8

Pronájem sálu KSZ v Třebčíně pí Marcele Nevrlé, vedoucí BH
v termínu 9.9.2011 z důvodu konání oslavy jejího Životního jubilea.

Cena za pronájem bude dle platného ceníku.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2'1

Žádost p' Mgr' J. Spurného, ředitele ZŠa MŠLutín, příspěvková
organizace ve věci odstraněnÍ závad na budově MŠa zÍdky mezi
hřištěm Zš a garáŽemi, viz bod programu č. 8 zápisu č' 13j2o11. Rada
pověřuje stavebního technika ve spolupráci s radním p' Dozrálem, popř.
starostou a tajemníkem navrhnout řešenív rámci šetření.

V Lutíně dne 8. července 2011
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Zdena Tomková
místostarostka
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