OBEC LUTIN

Lutín

Štotni č.p. 203, 783 19

USNESENÍ č.22120!3

ze zasedání Rady obce Lutína,

pí.Z. Tomková, Ing. L. Václavík
l.Rada obce schvaluie:
1

.1.

Rozpočtová opatření položkovéčásti rozpočtu č. 812013, viz pří\oha
č. 1 k zápisuč.22l20I3.

I.2.

Rozpočtovéopatření odvětvového třídění rozpočtu č. I1.l20I3, viz
příloha č. 2kzápisu č.22l20I3.

1.3.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavienémezi obcí Lutín a firmou
Horstav akce Lutín - výstavba chodníkůul. U Kapličky. Předmětem je
sníženícenydíla o částku 34 I48,- Kč a dokončenídíIa* nedodělkry do
22. rr.2013.

I.4.

Provedení opravy chodníku firmou Horstav v ul. Školnív Lutíně za cenu
59 606,-Kčvíz.rozpočtovéopatřeníč. II|20I3.

.

.

1.5; Provedení rekonstrukce části kanalizačníhořadu v ul. U Kapličky v
Lutíně firmou Horstav Za ceflu 7 5 500,- K{ viz rozpočtovéopatření
č. IIl20I3.

|.6.
I.7

.

Plán inventur na rok 2013 včetně jmenování hlavní ínventarizačníkomise
a dílčíchtnventarizačních komisí, viz příloha č. 4 k zápisu č.22l20I3.
Jmenování zastupitele p. F'rantiška Špundy za čIenahlavníinvettarizační
komise pro ZŠa MŠLutín, příspěvková organizace) viz příloha č. 5
k zápisu č,.22l20I3

1.8. IJzavŤenísmlouvy o zÍízeníbudoucíhověcného břemene

a

právo provést stávbu mezi obcí Lutín a společnostíČEZDistribuce' a.S.
zastoupenou společnostíEMONTAS, s.r.o. na obecních pozemcích p.č.
1

46I a462v k. ú. Třebčínv rámci akce IV-12-800847 i, Třebčín,NovákIr{ové NII\ik, uloženíkabelu za podmínky, že iplata za zřízeníbřemene
bude činit 30 tis' Kč bez DPH.

1.9. Uzavření smlouvy

o zŤízeníbudoucího věcného břemene a právo
provést stavbu mezi obcí Lutín a společnostíČEZ Distribuce, a.s.
zastoupenou společnostíEMONTAS, s.r.o. na obecním pozernku p.č.
258140 v k. ú. Lutín v rámci akce IV-12-8008799lI,ZaRybníčkem, RD,
Pavlík, obec Lutín _ přípojka NNk, uloženíkabelu zapoďmínky, že
upIatazazŤízeníbřemene bude činit 5 tis. Kč bez DPH.

1.10. Uvolnění částky zrozpočtu obce ve výši 10 tis. Kč na zabezpečení
kulturní akce Rozsvícenívánočního stromu, která se bude konat
v pondělí dne 2.I2.20I3 před oÚ v Lutíně, viz příloh a č. 6 k zápisu
č.22l2O13, kterou organízačně zabezpečuje ZŠa MŠLutín.
1

.1

1. Uvolnění prostředki z rozpočtu obce ve vyši 5 tis. Kč na zabezpečení
ohňostroj e ,kteý se bude konat v rámci akce Rozsvícenívánočního
stromu v Lutíně.

LI2.

I]volnění prostředkluzrozpočtu obce ve vyši i0 tis. Kč na zabezpečení
akcí Mikulášská nadílka v Třebčíněa Rozsvícenívánočníhostromu
v Třebčíně.obě akce pořádá kulturní komise rady v neděli dne
LI2.20I3, viz pÍíIoha č. 7 k zápisu č. 2212013.

13

Uvolnění prostředkŮ z rozpočtu obce ve ýši 5 000,- Kč na zabezpečení
Mikulášské nadílky v ZS a MS Lutín, kterou poŤádá kulturní komise
raďy, víz zápis č. 22l20I3' bod programu č. 15.

1 '

1.I4. Uvolnění prostředků zrozpočtu obce

ve ýši 5 000,- Kč Charitě
olomouc na zabezpečení chodu této organizace. Prostředky budou
poskýnuty formou smlouvy o postrqrtnutí příspěvku.

1

.15. Provedení výměny 2 ks oken a 1 ks dveří u budovy KSZ v TÍebčíněza
cenu cca 54 tis. Kč vč. DPH firmou Macek.

I.16. {Jvolnění prostředki z rozpočtu obce ve výši 8 900,- Kč na zabezpečení
kulturní akce - tanečnízábava, kterou poÍáďákulturní komise rady
v pátek dne 8. It.2 O13 v aule ZŠv Lutíně.

j'.I7

Uvolnění prostředkŮ z rozpočtu obce ve výši 7 500,- Kč na zabezpečení
kulturní akce Posezení s přáteli u vína' kterou poŤáďákultumí komise
rady v sobotu dne 16. l l . 2O|3 na sále KsZ v Třebčíně.

1.18. Uvolnění prostředků zrozpoětu

obce ve výši2 000,- Kč na zabezpečení
besedy pod záštitou obce natéma památkové péče,viz zápis č. 22l20I3,
bod programu č.2I.

2.Rada obce souhlasí:

2.I

S v1pracovánímgeometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 15016
v k. ú. Lutín, vizzápis č.22l20I3, bod programu č,. 17.

3.Rada obce bere na vědomí:

3.I

Rozpočtovéopatření na základě rozhodnutí Ministerstva Financí ČR
č.212013. Jedná se o neinvestiční účelovoudotaci na výdaje vzniklé
s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR' viz příloha
č. 3 k zápisu č. 22l20I3.

V Lutíně dne

8. listopadu 2013
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starosta obce

