oBEc LUTíN

Št<olníč.p. zo3. z83

ag tutín

UsNEsENlč.812012
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 4. dubna 2012 v Lutíně
Přítomni:

1.

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

Rada obce schvaluie:
1.1

Rozpočtovéopatření odvětvového tříděnírozpočtu č,. 212012, viz
příloha č. 1 k zápisu č' 812012'

1.2

ProdlouŽenífunkčníhoobdobí ředitele ZŠa MŠLutín, příspěvková
organizace pana Mgr. Jana Spurného na dalších6 let v souladu se
zákonem č.47212011 Sb. Konkurz tedy nebude vyhlášen.

1.3

Uzavření smlouvy o zřízenívěcného břemene k pozemkům v majetku
obce stavby Lutín, U Kapličky, ordoš _ nové vedení NNk mezi obcí
Lutín a společnosti ČEZ Distribuce, a.s' s úplatou 40 tis. Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

1.4

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k pozemkům v majetku obce stavby Lutín, U Kapličky, Začal _ oC4127
VNv, NNk mezi obcÍ Lutín a společnostíČEz Distribuce, a.s.
zastoupené společnostíENPRo Energo s.r.o' za úplatu 30 tis. Kč
včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

1.5

Uzavření smlouvy o zřÍzenívěcného břemene mezi obcí Lutín a
společnostísMP Net, S.r.o., zastoupenou společnostíRWE GasNet,
S.r.o. pro stavbu plynové přípojky v obecním pozemku p'č' 473 v k. ú.
Třebčínk parcele č.6411v k. ú. Třebčín(v majetku investora p' lng.
Kamila Pospíšila) za úplatu 500,- Kč bez DPH (600,= Kč vč. DPH) a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

1.6

Poskytnutí příspěvku ve výši 8600,- Kč Městu Kostelec na Hané na
provoz Domova pro seniory v Kostelci na Hané.

1.7

Pronájem auý ZŠŽadateli TJ Sigma Lutín z důvodu pořádánítaneční
zábavy v termínu pátek 13. dubna 2012. Za pronájem bude účtována
částka ve výši 2000,- Kč vč' DPH.

1.8

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 4000,- Kč na zabezpečení
Hodového turnaje v kopané o pohár starosty obce, kteý se bude konat
v sobotu 21. dubna 2012 na stadionu TJ Sigma. Akci pořádá kulturní
komise rady.
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Bezúplatný pronájem auly ZŠa uvolnění částky 10oo,- Kč z rozpočtu
obce na zabezpečení hodovézábavy, která se bude konat v pátek 20.
dubna 2012' Akce je požádána kulturní komisí rady ve spolupráci
s Českým svazem Žen, místnískupinouLutín.
Bezúplatný pronájem auý ZŠŽadateli Rodinnému centru Klásek na
neděli 15. dubna 2012 z důvodu pořádání kulturně společenskéakce
Kláskovy narozeniny.

1.11

Uvolnění částky z rozpočtu obce ve výši 2000,- Kč na zabezpečení
turnaje dětí v judu, kteý pořádá SK Judo Lutín v sobotu dne 21. dubna
2012' Cástka bude poskytnuta formou dohody o poskytnutí finančního
příspěvku.

1.12

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce do výše 5000,- Kč na
zabezpeiení předání stavby vodovod Lutín, propojení Lutín - Třebčín
do provozu. Slavnostní předání se uskutečníve čtvrtek dne 26. dubna
2012 od 13.00 hod. u AT stanice v Třebčíně.

1.13

Pronájem sálu v KSZ TřebčínŽadateli pí Malecké na sobotu 5. května
2012 z důvodu pořádání rodinné oslavy. Pronájem bude dle platného
ceníku.

1'14

Pronájem sálu v KSZ TřebčínŽadateli p. ošťádalovi na úteý 1. května
2012 z důvodu pořádání rodinné oslavy. Pronájem bude dle platného
ceníku.

1.15 odměny

předsedkyním komisí rady obce za 1. čtvrtletíroku 2012
v navrŽené výši, viz příloha č. 4 k zápisu č' 812012.

1'

2'

16

Uvolnění částky 7000,- Kč z rozpočtu obce na zabezpečení hodů
v Lutíně, které se budou konat v termínu 21' aŽ22' dubna2012'

Rada obce bere na vědomí:

2.1

SloŽení školskékomise z řad rodičovské veřejnosti a zřad pedagogů,
viz zápis č' 812012, bod programu č. 3 a příloha k zápisu č. 2.

V Lutíně dne 6. dubna 2012
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Zdena TÓmková
místostarostka

nín Bábek

