OBEC LUTIN

Štot.'í č.p. 203, 783 49 Lutín

USNESENÍ č. 8t2013

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 24. dubna2013 v Lutíně

Přítomni:
omluveni:

1.

p. A. Bábek, Ing. R. Adler, p.
Ing. L. Václavík
p. Z. Tomková

A. DozráI,Ing. R. Navrátil,

Rada obce schvaluie:

1.1. Uvolnění prostředků z rozpočtu obce

na zabezpečeníoslav

osvobození a to:
- ohňostroj Lutín 6000,- Kč
- hudba Lutín ( Rybníček)2000'- Kč
- ohňostroj Třebčín5000,- Kč
Celková částka činí13000,- Kč.
oslavy zabezpečuje obec ve spolupráci s kulturní komisí rady.

I.2.

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve rryši 1000,- Kč nazabezpečení
kulturní akce Stavění máje, která se bude konat v sobotu 27.4.2013 na
Rybníčkuv Lutíně, a kÍerou poÍádákulturní komise rady,

1.3.

Smlouvu o zÍízenívěcného břemene uzavřenou mezi obcí Lutín a
společnostíSMP Net, s.r.o. zastoupenou společnostíRWE Distribuční
služby, S.r.o. a dá1'e panem Dušanem Báťkem - investorem. Smlouva o
uloženíplynárenského zaÍízeni v obecní parcele č.228l18 v k.ú. Lutín
( přípojka). Úplata za zÍízeníbřemene činí600'- Kč bez DPH.

I.4.

Uvolnění prostředků zrozpoětu obce ve výši 3.000,- Kč pro zabezpečení
akce pořáďané ZŠaMŠLutín, Po _ loučenís předškoláky MŠ,kteří
budou nastupovat po préaďninách do ZŠ.

1.5.

Uvolnění prostředků zrozpoětu obce ve výši 3000,- Kč pro zabezpečení
oslav MDD v rámci MŠLutín ( skákací hrad )' pořádané ZŠaMŠLutín,
příspěvkovou organizací.
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r.6.

Doplnění na ubýovně čp.111 nového režimu plateb zaubytovátní,
vč. usnesení č.612013, bod 1.1. Platby budou vybírány na příslušný
měsíc do předu a to od měsíce května. Tedy platba na červen bude
inkasována v květnu. Platba za kv ěten mtňe být uhr azena během
měsíce května nebo můžebýtroz|ožena do splátek nejméně však
500,- zaměsíc.DIužná částka zakvěten musí býtuhrazena
nejpozději do konce roku 2013.

2.

Rada obce souhlasí:

2.I.

Aby starosta obce pÍevzal žáštitu naď37. ročníkemBěhu
Mánesovou stezkou, kteý se uskutečnív sobotu dne II.5.2013.

V Lutíně dne

26. dubna 2013
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