oBEc LUTíN

Školníč.p. 203, 783 49 Lutín

UsNEsENlč'2212011
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 16. listopadu 2011 v Lutíně

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

Přítomni:

p.

Omluven:

lng. R. Adler

1.

Rada obce schvaluie:

1.1

1'2
1.3
1'4

Zřízení2vyhrazených parkovacích míst na ul' J. Sigmunda v Lutíně pro
obvodní lékařky zdravotního střediska' Místa budou zpoplatněna na
základě oZV o místníchpoplatcích . Zároveň bude zřízeno jedno místo
pro parkování zdravotně postiŽených v tomtéŽ místě.
Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č' 712011,viz příloha č. 1

k zápisu č. 2212011.

Rozpočtovéopatření odvětvového třídění rozpočtu - operativní č'
912011, vÍz příloha č. 2 k zápisu č' 2212011'
Směrníci č. 112011 o inventarizaci majetku azávazkŮ dle vyhlášky č.
270t2010 sb.

1.5

Předsedy a členy hlavní inventarizační komise a předsedy a členy
dílčíchinventarizačníchkomisí k zajištění inventarízace majetku a
závazkŮ pro rok 2011, viz přiloha č. 1 k směrnici č. 112011'

1.6

SloŽení likvidačníkomise, která bude pracovat po celý kalendářní rok.
Schváleníje na dobu neurčitou, viz příloha č. 3 k zápisu C.2212011'

1.7

Pana Hynka Bokůvku, zastupitele, na jmenováníjednoho člena hlavní
inventarizační komise pro Základní školu a Mateřskou školu Lutín,
příspěvkovou organizaci.

'1.8

Pravidla pro přidělenívyhrazených parkovacích míst na sídlištiv Lutíně
po zapracování upřesnění, viz bod programu č' 9 zápisu č' 2212011.

1.9

SloŽení výběrové komise pro přidělenivyhrazených parkovacích míst,
viz ad 1.B, ve sloŽení:
1. p. Antonín Bábek _ starosta obce
2' p. Antonín Dozrál _ radní
3. p. lng. Rostislav Pavlíček_ zastupitel.

Jako náhradníci byli jmenováni:
1. p. lng. Radek Adler _ radní
2. p. lng. Radek Navrátil _ radní
3. p' lng. Lubomír Václavík _ tajemník.

1.10

Finančnízajištěnía organlzaci kulturní akce Rozsvícení vánočního
stromu v Lutíně, která se bude konat v úteý dne 29. 11.201'l od 17.00
hod' na parkovišti před budovou oÚ v Lutíně. Pro zabezpečenítéto
akce rada schválila částku 13500 Kč, z toho 5000 Kč tvoří náklady na
ohňostroj.

1.11

Poskytnutí částky z rozpočtu obce ve výši 6500 Kč na zabezpečení
kulturní akce Rozsvícení vánočního stromu v Třebčíně,která se bude
konat v neděli dne 27.listopadu 2011 před kaplí sv' Floriána. Akci
pořádá kulturní komise'

1.12

Použitízbytkové částky cca 46 tis. Kč z příspěvku poskytnutého obcí TJ
Sigma Lutín na zakoupení materiálního vybaveníTJ Sigma, viz bod
programu c. 12 zápisu č.2212011.

1'13

Program B. zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečníve středu
dne 7. prosince v'1B'00 hod. v Třebčíně, víz bod programu č. 13 zápisu
č. 2212011.

1.14

Pronájem uvolněných nebytových prostor obecní nemovitosti v ul. Na
Záhumení č.p. 51 v Lutíně' Pronájem byl schválen společnosti
FYZIOTERAPIE A REGENERACE LUTíN, s'r'o' na základě
vyhlášeného záměru a vyhodnocení podnikatelského záměru, viz bod
programu č. 14 zápisu č.2212011'

15

Uvoínění prostředků zrozpočtu obce ve výŠi5000 Kč. Prostředky
budou na základě dohody o poskytnutí příspěvku poukázány SSŠ
strojírenské, Lutín pro zabezpečeníakce pro Žáky školy, kteří se
zúčastníprezentace výsledků práce projektu Čas a Život v německém
Wetzlaru u partnerské školy Werner von Siemens'

1

1.16

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výŠi10 tis. Kč' Prostředky
budou převedeny formou dohody o poskytnutí příspěvku Hospici na
Svatém Kopečku pro zabezpečeníchodu tohoto zařízení.

1'17

Zakoupení 2 ks publikací Paměti Luběnic a okolí od autora p. Jaroslava
Dostála za celkovou cenu 1196 Kč. Publikace budou určeny do obou
obecnÍch knihoven.

1.18 Přesun

nevyčerpaných prostředků ve výši cca 115 tis. Kč z rozpočtu
jídelny ru$' MŠpro rok2011 na opravu vstupní brány a plotu do
areálu MS.

2.

1'19

odměny předsedkyním komisí rady SPOZ a kulturní komisi za 3.
čtvrtletíroku 2011 v plné výši, viz bod programu č. 20 zápisu č.
2212011.

1.20

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 3500 Kč na zabezpečení
akce Mikulášská nadílka, kterou organizuje kulturní komise rady
v TřebčÍně v neděli dne 4' 12' 2011 od 'l5.00 hod. v budově KSZ.

Rada obce souhlasí:

2.1

S udělením licence společnosti Veolia Transport Morava, a.s.
k provozování veřejné linkové osobní dopravy linky: č. 890741
olomouc _ Laškov - Konice. Linka je v současnédobě provozována a
lícence končídnem 31. 12' 2011. Rada nemá k udělení licence na další

období žádnépřípomínky'

2.2

S prodejem nepotřebné sypačovénástavby určenék posypu chodníků
a místníchkomunikacíza prodejní cenu cca 10 - 15 tis. Kč.

V Lutíně dne 21' listopadu 2011

Zdena Tomková
místostarostka

tonín Bábek
starosta obce

