oBEC LUTÍN

Štotr'í č.p.203, 783 49

Lutín

USNESENÍ č.13/2013

ze zasedání Rady Obce Lutínao
konaného dne 25. června 2013 v Lutíně
Přítomni:

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

Omluveni:

p.

1.

Z . Tomková

Rada obce schvaluie:
ŽádostpanaMilana Mlčocha na vybudování dalšíhovjezdu zparcely
č,.268131 v k.ú. Lutín ( 8 RD - Sting ) na místníkomunikaci s tím, že v
případě potřeby musí býtna část dotčenéhoobecního pozemku
vybudovaným výjezdem umo žnénvstup.

r.2.

Rozpočtová opatření položkovéčásti rozpočtu č. 4l20I3, viz příloha č.2
k zápisu č. 13l20I3.

1.3.

Rozpočtová opatření odvětvového třídění rozpočtu č. 4 l 2013, viz příloha
č.3kzápisuě. I3l20I3.

r.4,

Vyhlášení záměru na pronájem obecních nebytových prostor v ul. U
Parku č.p. 80,165 (cukrárna)

1.5.

Úprurra rozpočtu ZŠaMŠLutín příspěvková organizace -přesun
prostředků ve výši 110 tis. Kč na opravy chodnílď v areálu MŠz akcí,
které nebudou vlivem odloženévýměny oken realizovány viz. přílohač. 4
k zápisu č.I3l20I3

r.6. Uzavření budoucí smlouvy o zÍízenívěcného bře.mene mezi obcí Lutín a
společnostíČEzDistribuce, a.s. ve věci uloženíkabelů NNk v obecních
pozemcích p.č. 268127 a268l28 v k.ú. Lutín pro stavbu Lutín, Třebčínská'
Faisal _ rozšířeníNNk zapÍedpokladu, že uplata za zřízení břemene bude
činit 10 tis. Kč bez DPH.
1

1.7.

1.8.

Program 16. zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu
dne 10.7.2013. Body programu jsou:
1. Rozpočtová opatření odvětvového třídění rozpočtu č. 2,3 a 4
2.Yydání souboru č.2lJzemníhoplánu obce Lutín
3. Informace o plnění Plánu investičníchakcí, ýznamných oprav
a rekonstrukcí apoÍízenímajetku
4. Informace o pruběhu konkurzu na obsazení místa ředitele/ky
ZŠaMŠLutín příspěvková organizace
5. Různé
Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 9 500,- Kč na zabezpečení
kulturní akce - letní kino v areálu ohrada Třebčín.Akce je pořádána v
pátek 19.'7.2013 oď2|,00 hod kulturní komisí rady.
Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve ýši I200,- Kč na zabezpečení
hasičskésoutěže Memoriál Michala Grumlíka,která se koná pod
patronací obce v sobotu a neděli dne 13. -I4- 7.2013 v areálu ohrada V
Třebčíně.

1.10 Zakoupení věcného daru do vyše 10 000,-Kč pro odstupujícího ředitele
ZŠa MS Lutín příspěvková organizace p. J. Spurného jako projev
ocenění jeho práce.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.I. Rozpočtovéopatření nazákIaďě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR u
usnesení Zastupitelstva olomouckého kraje - poskýnutí neinvestiční
dotace pro jednotku SDH Třebčín na odbornou přípravu ve výši 2 730,-Kč,

'

2.2

vizpříloha č.1 k zápisuč. I3l20I3

Přesuny prostředků v rámci Plánu investičnívýstavby, ýznamných oprav a
rekonstrukcí apoÍízenímajetku na záklaďě schválených rozpočtových
opatření odvětvového třídění rozpočtu č. I až 4 víz zápís č. 1,3l20I3, bod
programu č.l2.3

V Lutíně ďne 26.června 2013
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