
USNESE|{I č. 10

z I0. zaseďáni Zastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 6.6.2012 v Třebčíně

Zpravoďaj: paní Eva Jarošová

ověřovatelé záptsu paní Ing. Věra Kozáková' pan Ing. Rostislav Pavlíček

Zapisovatel: Vladana Tomášková

Přítomno:

Omluven:

14 členů zastupitelstva obce dle přiloŽené presenční listiny
5 hostů,Ing. Václavík

paní Mgr. Milena Vychodilová

1. Kontrola usnesení z9. zaseďátní zastupitelstva obce

zastupitelstvo obce

] .1 . bere na vědomí
kontrolu usnesení z 9. zaseďání zastupitelstva obce

2. Soubor zmén č..2 ÚP Obce Lutín
zastupitelstvo obce

2.I. bere na vědomí
stanovisko Krajské hygienické stanice olomouckého kraje k územně plánovací

dokumentaci č. j. KHSOL/2I86120I2 ze ďne I0.4.20I2 a stanovisko odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu olomouckého kraje č. j. KUOK 33]3012012 ze

ďne I0.4.20I2

2.2. schvaluje
aby v souboru změnč. 2 UP obce Lutín byly zafunuty týo lokality:
2.0I, 2.04, 2.07, 2.09a, 2.09b

2.3. neschvaluje
zahrnout do souboru změnč. 2 UP obce Lutín týo lokality:
2.02a, 2.02b, 2.02c, 2.02d, 2.0 5, 2.I3 a, 2.I3b, 2.I3 c

3. odkoupení pozemků do majetku obce
zastupitelstvo obce

3.1. schvaluje
odkoupení pozemku parc. č. r2ufi v k.ú. Hněvotín o výměře 2254 m2 za cenl 60,- Kčlm2

od Jiřiny Benešové, Mišákova 328l19, olomouc-Nové Sady, Jiřiny Benešové, Mišákova
328lI9, olomouc-Nové Sady aZdeřky Spurné, Za Rybníčkem2l3, Lutín za celkovou cenu

l35.240,-Kč
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3.2. pověřuje

starostu obce podpisem kupní smlouvy

4. Rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č. 1,2,3, 4,512012
zastupitelstvo obce

4.I. bere na vědomí
rozpočtová opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č. 1, 2, 3, 4

4.2. schvaluje
rozpočtové opatření odvětvového třídění ($) rozpočtu č. 5l20I2

5. Prodej nemovitostí v majetku obce
zastupitelstvo obce

5.1 souhlasí
s přípravou prodeje nemovitostí č.p. 85, 165 ul' U Parku, parc. č. I05lI a 10512 v k.ú. Lutín
(cukrárna) a č. p. I22, uI. olomoucká, parc. č. I43 v k.ú. Lutín (zelenina)

5.2 pověřuje
radu obce vypracováním dalších podmínek prodeje těchto nemovitostí

6. Převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
zastupitelstvo obce

6.I. schvaluje
převod pozemků ze stávqicího majitele (CR příslušnost hospodařit s majetkem státu)

Úiadu pro zastupování státu ve věcech majetkových parc. č. 212136, 2I2l38 v k.ú. Lutín
(korýo vodního toku umělého) do vlastnictví obce Lutín

6.2. zamítá
úplatný převod pozemků parc. č. 212136, 2I2l38 v k.ú. Lutín (koryto vodního toku
umě1ého)

6.3. schvaluje
bezuplatný převod pozemků parc. č. 2\2136, 2I2l38 v k.ú. Lutín (koryto vodního toku
umělého), neboť se jedná o pozemky které slouŽí výhradně k plnění veřejnému zájmu. Na
citovaných pozemcích je umístěna stavba odvaděče dešťových vod, jenŽ je v majetku obce
Lutín a slouŽí mimo jiné k odvodu vyčištěných vod z veřejně prospěšné stavby - Cistírny
odpadních vod Lutín
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7. Schválení půjčky pro TJ SIGMA Lutín, dotace RC Klásek
zastupitelstvo obce
] .I. souhlasí

s poskýnutím půjčky ve výši 345.98] '- 
Kč TJ SIGMA Lutín formou smlouvy o půjčce na

pro sinec 20 12 na zéklaďě rozpo čtového opatření

1.2. bere na vědomí
získáni dotace z Programu rozvoje venkova RC Klásek a souhlasí se zatazením poskytnutí
půj čky ve výši 27 7 .249 ,- Kč do rozpočtu obce na rok 20 1 3

7 .3. souhlasí
s podpisem smlouvy mezi obcí Lutín a RC Klásek o poskýnutí bezúročné půjčky
ve výši I07.140,-Kč

8. Různé

Ukončení působnosti VYTEP Uničov
zastupitelstvo obce

8.1 bere na vědomí
informaci o prodeji technologie plynové kotelny mezi Vytepem Uničov a ABA Teplárenská
Olomouc s.r.o.

Plán obnoly areálu TJ SIGMA Lutín
zastupitelstvo obce

8.2. bere na vědomí
plán obnovy areálu TJ SIGMA Lutín

8.3. pověřuje
Ing. Jakuba Chrásta svoláním pracovní schůzky v měsíci Slpnu' které se zúčastní
zástupci zÍad zasfrlpitelstva obce a vedení TJ, které bude řešit konkrétní využití areálu.

Zpr áv a kontrolního výb oru
zastupitelstvo obce

8.4. bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení rady obce a zastupitelstva obce

.r] ,4
pf7-v7 3 / ?

-Eva Jarošová
zpravodaj

V

fiú'l,a' /'"ú",'
Zdena Tomková
místostarostka
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