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tutín

UsNEsEníe.22t2o12
ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 21' listopadu 2012 v Lutíně

Přítomni:

1.

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

Rada obce schvaluie:

1'1

Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č. 1012012, viz příloha
č' 1 k zápisu č' 2212012.

1'2

Rozpočtovéopatření odvětvového tříděnírozpočtu č' 1212012, viz
příloha č' 2 k zápisu č' 2212012'

1.3
1.4
1.5

Vypracování light projektu energetických úspor obecních nemovitostí od
společnosti Královská obchodní, s.r.o' za cenu 20 tis. Kč vč. DPH.
Domovní řád bytového domu č.p. 127
od 1. 12.2012.

- DPS

v Lutíně s platností

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 1500,- Kč na zabezpeč,ení
akceVázání adventních věnců, kterou pořádá kulturní komise rady
v pátek dne 30. 11 ' 2012 v aule ZS.

1'6

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 6500,_ Kč na zabezpečení
akce Rozsvícenívánočníhostromu v Třebčíně, kterou pořádá kulturní
komise rady v neděli 2' 12. 2012 před kaplí sv. Floriána.

1'7

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 3500'- Kč na zabezpečení
Mikulášské nadílky pro děti v Třebčíně, kterou pořádá kulturní komise
rady.

1.8

Uvolnění prostředků z rozpočtuobce ve vysi ssoo,- Kč na zabezpečení
Mikulášské nadílky pro děti v Lutíně, kterou pořádá kulturní komise
rady.

1.9
.10

Program 13 zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve
čtvrtek 13' 12' 2012 od 17'00 hod. v budově KSZ v Třebčíně.
Body programu jsou:
1. Rozpočtová opatření
2. Projednání kalkulace pro stanovení poplatků za odpady
3. Schválení oZV o místním poplatku za provoz systému
shromaŽd'ování, přepravy, sběru a odstraňování komunálních
odpadů
4. Poskfinutí příspěvku TJ Sigma na rekonstrukci osvětlení
5' Různé
6. Diskuse

1'11

Mimořádnou odměnu p' Antonínu Gieselovi, vedoucímu knihovny
v Třebčíně, vizzápis č.2212012, bod programu č. 12.

1'12

Pronájem sloupu Vo společnosti CENTRA cZ s.r'o. pro umístění
směrové tabule na Slatinické ul. v Lutíně za obvyklých podmínek, cena
zapronájem pro umístění1 tabule činí700,- Kčza rok bez DPH.

1'13

Uvolnění prostředků zrozpočIu obce ve výši 6500,- Kč na zabezpečení
kulturně společenskéakce Vánočníkoncert, která se uskuteční v kapli
sv. Floriána v Třebčíněv neděli dne 23' 12' 2012 od 17.30 hod. a
pořádá ji kulturní komise rady.

1

2.

Rada obce souhlasí:

2'1

3.

Pronájem auý ZŠpro pořádání společenské akce Silvestr
2012, kterou zabezpečuje kulturní komise rady.

Aby do návrhu rozpočtu obce na rok2013 byla zařazena částka
28 tis. Kč, která bude pouŽita jako poskytnutí příspěvku Sociálním
sluŽbám pro seniory olomouc na zabezpečení poskytování
pečovatelskésluŽby na DPS v Lutíně'

Rada obce bere na vědomí:

3.1
3'2
3.3

Dopis - Žádost od pana Ludvíka Hesse na poskytnutí příspěvku ve věci
financování babyboxů.
Dopis - Žádost Domova sv' Josefa v Žlrči na poskytnutí příspěvku na
provoz.
Úpravy Plánu investičnívýstavby, vyznamných oprav a rekonstrukcí a
pořízení majetku v r.2013 tak, jak byl tento doplněn a upraven na 12'
zasedání zastupitelstva obce s někteými zpřesňujícími údaji.

3'4

Nesouhlasné stanovisko Krajské správy silnic olomouckého kraje ve
věci umístěnízpomalovacích prvků v Třebčíně na silnici llll44925, viz.
zápis č'2212012, bod programu č. 15.8.

V Lutíně dne 23' listopadu 2012

onnc I-UTÍN

šriot,r í :o.;. ;s:
IČ] (io:,;,l

t

s(,,

l't'll-.i t'AX

Dtt:

6

r,t]ríx

+'J
C"/.()0299 189

+430 .5$5 914 323

"--J'-

Šot."r.,/turÁ.r_t
ZdenaTómková
místostarostka

3

