
OBBC LUTÍN
Št otoí č.p.203, 783 49 Lutín

USNESENI č.212014
ze zasedání Rady obce Lutína,

konaného dne29.ledna 2014 v Třebčíně

Přítomni: p. A. Bábek, Ing. R. Adler, p. A. DozráI,Ing. R. Navrátil,
pí.Z. Tomková, Ing.L. Václavík

l.Rada obce schvaluie:

1.1. BeziryIatný pronájem auly ZŠ Českému Svazu žen, místní skupině Lutín
z důvodu pořádání Babského bále v pátek dne 14. února 2014.

I.2. Poskýnutí příspěvku Českému svazužen, místní skupině Lutín ve ýši
1 000,- Kč na zabezpečení akce Babský báI, viz bod 1 .1. Prostředky
budou poskýnuty formou dohody o poskýnutí příspěvku.

.,
1.3. Beziplatý pronájem auly ZS RC Klásek z důvodu poÍádání kulturní akce

Retrovečer v pátek dne 28. února 2014.

1.4. Poskynutí prostředků z rozpočtu obce ve výši 3 5o0,- Kč ZŠ a MŠ Lutín,
pří sp ěvkové orgarti zaci na zab ezp ečení násle duj í cích akcí :
- školní karneval 15.2.2014 2.000,- Kč
- karneval MŠ 2r.2.2OI4 1.500,- Kč

1.j. Stanovisko ve věci místní úpravy provozu v ul. U Kapličky v Lutíně
k návrhu změny č.3 a to: současnárealizovanáuprava dopravního
značení se osvědčila, je vyhovující a ýstavba chodníků na ni nemá vliv.
Rada nesouhlasí, aby v osazení značek(,,zákaz stání") byly prováděny
jakékoliv změny.

1.6. UhrazenízáIohve výši 100,- Kč za klíč na obecní ubyovně čp. 111
s účinností okamžitě, viz zápis ě. 212014, bod programu č.I4.

l.7 . Bezpečnostní opatření proti svévolnému vniknutí' ciz'íchosob do objektu
ubýovny čp. 1 1 I, viz zétpis č. 2l20I4, bod programu č. 15.



1.8. Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve ýši 2l tis. Kč na zabezpeč,ení
XVm. obecního plesu, kteý se bude konat v sobotu 22.unora20l4 na
sále Společenského domu v Lutíně.

I.9. Uvolnění prostředkůzrozpočtu obce ve vyši 4.500,- Kč na zakoupení
daru do tomboly XVIII. obecního plesu.

1.10. odměny členům kulturní komise a finanční ďary členům kulturní komise,
kteří jsou zastupitelé za 2. pololetí roku 2013, viz příloha č. 3 k zápisu
č.2l20I3.

2.Rada obce neschvaluie:

2.r Žáďost pana Zdeřka Tomana na povolení vybudo vání parkovacího
místa pro 2 vozidla na obecní parcele č. I89l7 v k.ú. Lutín.

2.2 ŽáďostpanaJiřího Srovnala naumístění vysokozďvižnéplošiny, která
je v jeho majetku na veřejném prostranství - obecní parcele č.28Il2 v
k.ú. Lutín, lokalita ,,Pod lipami".

3.Rada obce souhlasí:

3.1 Aby do návrhu rozpočtu na rok 2014byl zaÍazen příspěvek ve výši
19 200,- Kč pro Centrum Dominika Kokory, viz zátp\s ě. 2l20l4, bod
programu č. 3.

3.2 Aby do návrhu rozpočtu na rok 2Ol4byl zaŤazen příspěvek ve výši
8. 400,- Kč pro Dům seniorů František Náměšť na Hané, viz zátpis

' 
č. 2l20I4, bod programu č. 4.

3.3 Aby zastupitelstvu obce byl předloŽen návrh na koupi parcely č.2I2l49
o,d majitele p. Antonewa o ýměře 16I m2 za cenl 50,- Kč/mz,viz
zétpis č,.2l20I4, bod programu č. 6.

3.4 Aby do návrhu rozpočtu obce na rok 20l4byla zaÍazena částka ve ýši
16 tis. Kč. Na zabezpečení kulturních a sportovních akcí ZŠ a MŠ
Lutín, příspěvková organi zace během roku 2014.

3.5 Aby do návrhu rozpočtu obce na rok2014bylazaÍazena částka ve ýši
25 tis. Kč, která bude poskýnuta jako příspěvek oddílu DUHA Křišťál
Lutín na zabezpečení chodu.



3.6

3.7

Aby do návrhu rozpočtu obce na rok 2014 byla zaÍazena částka ve výŠi
50 tis. Kč, která bude poskytnuta jako příspěvek nazabezpečení
dopravní obslužnosti společnosti VoJTILA TRANS s.r.o., která
provozuje linku č. 780 120 Prostějov - olšany - Lutín - olomouc.

Aby do návrhu rozpočtu obce na rok 2014 byla zaÍazena částka
ve výši 25 tts. Kč, která bude užita na propagaci kulturních a
společenskrych akcí obce během roku 20t4 v médiu Radio Haná.

V Lutíně dne 31. ledna 2014
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