OBEC LUTIN

Štot'rí č.p.203o 783 49

Lutín

USNESENÍ č.11/2013

ze zasedání Rady Obce Lutína,
konaného dne 5. června 20t3 v Třebčíně

Přítomni:

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

A. DozráI,Ing. R. Navrátil,

omluveni: p.Z. Tomková
1. Rada obce bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Jana Spurného na funkci
ředitele Základní školy a Mateřské školy Lutín příspěvková organizace
ke dni 31.7.2013.

2. Rada

obce v souladu s ustanovením s102 odst. 2 písm. b) zákona
č.I28l200 Sb.,o obcích (obecní zřízení),v platném znění, a v souladu s
ustanovením $166 odst. 2 zákonač.56112004 Sb. o předškolním'
záklaďním. středním, vyššímodborném a jiném vzděIávání (školsky
zákon), v platném znění
1. vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Lutín příspěvková organizace s
předpokládaným nástupem 1.8.20 1 3.
2. pověřuje starostu obce
- požádatkrajský úřad , Českou školníinspekci' školskou radu o
delegování jejich zástupce za čIeny konkurzní komise
požáďat ředitele/ředitelku Základní školy Mateřské školy (iná,nežna
'
kterou je vypsán konkurz) o souhlas se svým jmenováním za člena
konkurzní komise.
- vyzvat ředitele ZákIaďní školy a Mateřské školy Lutín příspěvková
or ganizace, aby zor ganizov al vo lbu zástup ce z Í ad p edago gických
pracovníkůškoly do konkurzníkomise a doložíIji zÍtzovateli zápisem o
volbě.

-

3. Rada obce jmenuje za zřizovate\e do konkurmí komise na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelkf/ Základní škbly a Mateřské školy Lutín
příspěvková organizace týo členy:
Antonín Bábek' starosta obce
Zdena Tomková' místo staro stka
1

3.

Rada obce schvaluie:

3.1.

elektrické energie,
Účast obce na elektronické aukci na výběr dodavatele

3.2.

Rozpočtová opatření položkovéčásti rozpočtu
k zápisu č. II120I3 '

3.3.

3.4.

kteroupoÍáďávčervnu2013společnostENTERplexs.r.o.
č' 3l2}t3, viz příloha č' 1

č" 3l2}t3 viz příloha
Rozpočtová opatření odvětvového třídění rozpočtu
'
I1l20I3
č.
'
č. 2k zápisu

pro osobní automobil
Žádostmanželů Mišákoých na vybudování stání
pozemku p'č' 25816 v k'ú' Lutín'
před jejich nemovitostí na části obecního
dále vizbod programu č'8 zápisu č'II|20I3 '

pokojů na obecní

u7
3.5. Výši nájemného vzhledem k meziročnímíře inflace
ubyovně.p. ir1, které jsouvedeny jako byy zachovatvpůvodní

č' 3 k zápisu
hodnotě. xá;.,,'.rj tedy nebude zvyšováno,vízpří1oha
č.I1'l20I3.

Kč na zabezpečení
3.6. Poskytnutí příspěvku SDH Třebčínve vyši 3 000,-

skákacíhohraduvrámciakceDěts[ýdenvTřebčíně,kteráproběhnev
poslqrtnut formou
neděli dne 16.6.2013 v areáIuohrada.Příspěvek bude
dohody o poskýnutí příspěvku'

3.7

.

3.B.

Kč na zabezpečetí
Uvolnění prostředků zrozpočtuobce ve \'yši 6 500,v nedě1i ďne 16'6'2013 v
akce Dětsřy a.r, v Třebčíně,která se bude konat
komise.
areálu ohráda a kterou organizuje kulturní
kulturních akcí
Uvolnění prostředků zrozpočtuobce na zabezpečení
pořádaných kulturní komisí a to:

1.DivadelnípředstaveníNasprávnéadrese-7000,-Kč
2.Letní kino _ 9 500,- Kč
viz bod programu č'14 k zápisuó'Itl20I3

3.9.

Kč na zabezpečení
Uvolnění prostředků zrozpoětuobce ve ÝYši 7 200,představení Don
řr'tt r*i akce pořádanou kómisí rady divadelního
bude konat ďrle26.9.2013 viz bod programu
Quijote de la Ánchu, které se
č,.t 5 zápisu č.I I l20 13'

4.
qJ.

Rada obce neschvaluie:
Žáďost p. Marka Dostála na pronájem místnostív obecní nemovitosti
č.p. 13 pro zkoušky hudební kapely.

V Lutíně dne 7.června20t3
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Antonín Dozrál
pověřený člen rady

ntonín Bábek

