OBEC LUTIJY

Ši."lníč.p. 203,

783 49

Lutín

USNESENI č.15/2013

ze zasedátní Rady obce Lutína,
konaného dne 18. července za13 v Lutíně

Přítomni:

l.
1.1

p. A. Bábek, Ing. R. Adler, p. A. DozráI,Ing. R' Navrátil,
p. Z.Tonková, Ing. L.Yáclavík

Rada obce:

.

odst. 2 písm. b) zákona č. 12812000 Sb', o
obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu s ustanovením $ 166
odst. 2 zákonač. 56Il20O4 Sb. , o předškolním, základnim, středním,
vyššímodborném a jiném vzďěIáviní (školsky řád), v platném zněni:

V souladu s ustanovením $ 102

jmenuje paní Mgr. Lenku Souškovou na pracovní místo ředitelky
Základníš[oly a úateřskéškoly Lutín příspěvkové organizace s účinností
od 1.8.2013 na funkčníobdobí 6_ti let'
1.

2. určuje plat ajeho složky paní Mgr. Lence Souškovéředitelce Zák|aďní
školy a Mateřské školy Lutín příspěvkové organizace v souladu se
zákonem č.26212006 Sb., zákoníkptáce v platném znění, naíizením vlády
č. 564l2a06 Sb., v platném znění anaÍízenímvlády č.22212010 Sb. ,

v platném znéní,vizpiíIohač.1 k zéryisuě' I5l2a13'

3. schvaluje podání žádosti o zžryis změny v rejstříku škol a školských
se údajůo řediteli školy'
zaÍízenítýkající

2.

Rada obce schvaluie:

2.I.

Dokončit vybudování větve Vo ( 4 sloupy) v lokalitě ulička - Antonew za
nabídkovou cenu 53,5 tis. Kč vč. DPH firmou Hoímeister

Uzavi'errí Mandátní smlouvy mezi obcí Lutírr a spol. SEELER Moravia.
s.r'o' r,e věci zajištění přípravy p''1!ě}113řejné zaky\v .na-3t-ar1ební
"
ptáce akceLutín _ rekonstrukce ul. K SídlištiZa aerIu 35 tis. Kč.bez DPH

2.2.

/_.)

.

Splátkoý kalendář mezt obcí Lutín a panem Piňosem nauhrazení
diužnéčástky g 2O0,-Kč zaubýovací služby, viz. zápis č. I5l2013, bod
programu č. 4

2.4.

IJzavtení nájemní smlouvy s paní Andreou Kvaiserovou na pronájem
nebytových prostor u1. lJ Parku č.p. 85,1ó5 v majetku obce. Rada
vyhodnot IIa záměr paní Kvaiserové j ako nej ýhodněj ší,v lz zěryis
č. I5l2aB, bod programu č.5

2.5.

odměny členůmkomise rady SPoZ za I. pololetí roku 2013 v navržené
výši, viz pÍíIoha č.2 k zápisu č. 15l2ar3

2"6.

Vyhlášení záměruna pronájem části prostor obecní nemovitosti č.p. 13
v Třebčíně

2.7.

Rada obce neschvaluie:

3.

3.

Zrušeníjednoho vyhtazeného parkovacího místa v ul. Na Sídlišti
v Lutíně. Místo bude k i.8.2013 bráno jako nevyhrazené parkovací místo
do doby nového vyběru žaďatellt- do 3I.3.2015

1

.

Žáďost pana Knybela na možnost parkování v prt4ezdu budoly č'p. 13
v Třebčíně.

V Lutíně dne 19.července 2013
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