
OBEC LUTIN
Školní č.p. 2o3. z83 +g Lutín

UsNEsEruíe.Bt2o12
ze zasedání Rady obce Lutína,

konaného dne 6. června 2012 v Třebčíně

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

1. Rada obce schvaluie:

1 '1 odpisový plán na rok2O12 Zš a MŠ Lutín, příspěvková organizace, viz
příloha č. 1 k zápisu č. 1312012'V návaznosti na moŽnosti financování
budou odpisy a tvorba fondu proúčtovány v 2. polo|etí r- 2012-

1.2 Pronájem části pozemku p' č. '189/3 v k' ú. Lutín o výměře cca 32 m2

panu Milanovi Janáčkovi,provozovateli baru na ul' RůŽová č.p. 183
v Lutíně za cenu 50 Kč/m' a rok. Pronájem bude s účinností od
1. 6.2012.
Pronájem je v souladu s vyhlášeným záměrem'

1 .3 Pronájem části obecní nemovitosti (nebytové prostory) č.p. 13
v Třebčíně společnosti Profi Bike s.r.o. v souladu s platným sazebníkem
úhrad za pronď1em. Pronájem byl schválen na dobu neurčitou
s účinností od 1. srpna 2012'
Pronájem je v souladu s vyhlášeným záměrem.

1.4 Pronájem obecní nemovitosti plynové kotelny v ul. Na Sídlišti v Lutíně
v souvislosti se změnou dodavatele tepla a teplé vody. Na vyhlášený
záměr se přihlásila společnost ABA Teplárenská s.r.o. jako jediný
uchazeč. Rada schválila pronájem budovy kotelny společnosti ABA
Teplárenská s.r.o. s účinností od 1 ' 6' 2012 za ročnÍ sazbu nájmu
50000,- Kč pro rok2012'

2. Rada obce neschvaluie:

2'1 Poskytnutí příspěvku na opravu střechy kostela ve Slatinicích
Římskokatolické farnosti Slatinice.

2'2 Žádost pana Františka Brázdila na odprodej částí pozemků p'č.212140
a p'č. 212t41v k. ú. Lutín o výměře cca260 m2 pro vyuŽití společnosti
Star Team s.r.o.



3. Rada obce souhlasí:

3.'1 S případným vyhlášením záměru na pronájem částí pozemků p. č.
212t4o a p.č. 212141v k. ú. Lutín o výměře 260 m2'

4. Rada obce bere na vědomí:

4.1 Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR a
usnesení Zastupitelstva olomouckého kraje, kteým se obci přiznává
poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro jednotku SDH Třebčín na
odbornou přípravu ve výši 2400,- Kč, viz příloha č,. 2 k zápisu
č' 1312012'

V Lutíně dne 8. června 2012
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