oBEc LUTíN

Školníč.p. 2o3. 783 49 Lutín

UsNEsEníe.il2o12
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 1. února 2012v Lutíně

Přítomni:
omluven:
1.

p. A. Bábek, lng. R. Adler, p. A.
lng. L. Václavík

Dozrál,p.Z' Tomková,

lng. R. Navrátil

Rada obce schvaluie:

1'1

Úplaty za zYízenívěcných břemen v obecních pozemcích, ve kteých je
umístěno plynové potrubí vedoucí do Luběnic, vše v k. ú. Lutín. Výše
úplat jsou stanoveny nazákladě směrnice rady a takto:

Parcelní

číslo: délka potrubí (m)

124t1
12412

280t3
301t1
301t24
311

Celkem

4,5
1,5
12

2,5
8,5
5,5

výše úplaty (Kč)
3000,3000,5000,3000,5000,3000,22000,- Kc

1'2

NavrŽený koncept základního uspořádání PD Lutín _ chodníky, stará
část bez dalšíchpřipomínek.

1'3

Zvýšenínájemného z nebýových prostor s účinnostíod 1. 4.2012.
Nájemné se zvyšuje o průměrnou meziročnímíru inflace za uplynulý
rok2011, viz příloha k zápisu č. 1

1'4

Dodatek č' 4 smlouvy o dopravní obsluŽnosti uzavřenou mezi obcí
Lutín a společnostíVeolia Transport Morava a.s., viz zápis c' 212012,
bod programu č. 5.

1.5

Vyhlášení záměru na pronájem nebytových lrostor obecní nemovitosti
v Třebčíně č.p. 13 a to od 15. 2' 2012 do 15.6' 2012.

1.6

Na základě vyhlášeného záměru na pronájem obecní nemovitosti v ul.
U Parku č.p. 85 v Lutíně podnikatelský záměr pí Ludmily Lízalovéviz
zápis č' 212012 bod programu č. 9' S pí Lízalovou bude uzavřena
nájemní smlouvy na pronájem výše uvedené nemovitosti s účinnostíod
1.

1.7

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 3000,- Kč na zabezpečeni
kulturní akce Dětský maškarníkarneval na ledě pořádané kulturní
komisí rady v sobotu dne 11. února 2012 na kluzišti areálu TJ Sigma'

.8

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 6000,- Kč na zbezpečení
kulturní akce Třebčínskéostatky pořádané kulturní komisí rady v sobotu
dne 18. února 2012 v Třebčíně.

1'9

Pronájem auý ZŠpanu Zdeňkovi Královi na pátek 9. března2012 z
důvodu pořádání soukromé akce rybářské posezenÍ' Za pronájem bude
účtována částka 4800,- Kč vč. DPH v souladu s pravidly pro uŽívání
auly.

1

.1o

Pronájem auly ZŠČeskémusvazu Žen, místnískupině Lutín na pátek
24. Února2012 pro pořádání kulturní akce Společenský večer.
Pronájem bude bezúplatný a dále schvaluje poskytnutí příspěvku na
zabezpečeníve výši 1000,- Kč formou dohody o poskýnutí příspěvku'

1.11

Pronájem sálu v budově KSZ Třebčínpí Mileně Novákové na sobotu
17 ' března 2012 z důvodu pořádání rodinné oslavy' Pronájem bude dle
platného ceníku.

1'12

Pronájem sálu v budově KSZ Třebčínp. Milanu Samkovi na sobotu
28. dubna 2012 z důvodu pořádání svatby. Pronájem bude dle platného
ceníku.

1

!'

4.2012.

1'13 odměny
2011 ,

předsedkyním komisí rady kulturní a SPoZ za 4' čtvrtletíroku
viz příloha č' 2 k zápisu č,. 212012.

1'14

odměny členůmkomisí rady a finančnídary členůmkomisí rady, kteří
jsou zastupitelé za 2. pololetí roku 2011 , viz příloha č. 3 k zápisu č.
2t2012.

1'15

Změna provozního řádu sportovního areálu ZŠtutín v souvislosti
s uŽíváním nově vybudovaného osvětlení s účinnostíod 't .2.2012
takto:
1' Za kaŽdou započatou hodinu užíváníosvětlení je stanovena sazba
150,- Kč pro všechny.
2. Výjimku mají týo organizace a zé4movéskupiny:

TJ Sigma Lutín, SDH Třebčín,Rodinné centrum Klásek, SAK
Třebčín,malá kopaná Lutín _zde byla schválena sazba zakaŽdou
započatou hodinu 80 Kč.
2

1.16

2.

Rada obce neschaluie:

2'1
3.

Finančnízajištěnídětského karnevalu na ledě v Třebčíně ve výši
1000,- Kč, kteý se uskutečnídne 1 1 . února 2012.

ZYizení parkovacího místa (vyhrazeného) před domem na RůŽovéul.
č.p'167 vizzápisč'212012, bod programu č. 14.

Rada obce souhlasí:

3.1
3.2
3.3

Aby koupě pozemku p.č' 189/3 v k. ú' Lutín (majitel Sigma Group, a.s.)
byla zahrnuta do Plánu investic a pořízení majetku, tedy do návrhu
rozpočtu obce na rok2012. Předpokládaná cena je 383 tis. Kč. (rozloha
3482 m2).

S poskytnutím bezúročnépůjčkyRodinnému centru Klásek o's. ve výši
107740,- Kč, viz zápis č' 212012, bod programu č. 6' Výše uvedená
částka bude zařazena do návrhu rozpočtu obce na rok2012'
Aby do návrhu rozpočtu obce na r' 2012 byla zařazena částka ve výši
20 tis. Kč, která bude poskytnuta jako příspěvek Rodinného centra
Klásek pro zaplacení pronájmu místnosti v prostorách Domova
mládeŽe.

3.4

Aby na

3.5

S návrhem k projednání v zastupitelstvu obce, aby do nové školské
rady za zřizovatele _ obec Lutín bylijmenováni tito zastupitelé:
lng. Věra Kozáková

' 2012 byla v rozpočtu pro příspěvky SPoZu navýšena částka
příspěvku u vítáníobčánkůna250,- Kč/dítěa u setkání učitelůZS a MS
Lutín navýšena částka o 2500,- Kč.
r

Mgr. Milena Weidingerová.

V Lutíně dne 3. února 2012
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