oBEC LUTÍN

Školní2O3.783 49 Lutin

USNESENÍ č.19
z

19. zaseďání Zastupitelstva obce Lutín,
konaného ďne I7.3.2014 v Lutíně

Zpravodaj:
ověřovatelé

Ing. Jakub Chrást

zitpisll:

Ing. Radek Adler' Eva Jarošová

Zaptsovatel:

Edita Surzynová

Přítomno:

14 členůZo dle přiloŽené presenčnílistiny' Ing. L.
12 hostů dle přiloŽené presenčnílistiny

omluveni:
1. Kontrola usnesení z
zasťupitelstvo obce

Ing. Věra
1"8.

Kozáková

zasedání zastupitelstva

1.1 bere na vědomí
kontrolu usnesení z I8. zasedáni

2.

Václavík

Zo

Zpráva o činnosti místnísamospráw a OÚ za rok 2013

zastupitelstvo obce

2.T bere na vědomí
zprávuo činnosti místnísamosprávy
3. Závěrečný účetObce

a

oÚ zarok2013.

Lutín za rok 2013

zastupitelstvo obce

3'l

bere na vědomí
Záv&eěný účetobce Lutín zarok2013. Závěrečný účetbude schválen na nejbližším
zasedáníZo po ukončenípřezkoumání hospodďení zarck2}I3.

4. Rozpočet obce Lutín na rok 20L4
zastupitelstvo obce

4.I

schvaluje
rozpočet obce Lutín na rok 2014.

4.2 pověřuje
radu obce prováděním rozpočtových opatření v plném rozsahu.
provedených opatřeních na nej bliž šímzasedéní Zo .
5.

Ro

bude

Zo

informovat o

Převod pozemků do maietku obce

zastupitelstvo obce

5.1 schvaluje
odkoupení pozemků par. č. É016 o výměře cca23OO m2 v k.ú. Lutín od pana Jaroslava
Smičky, byem Lutín, U Kapličky 9 zacenu350 Kč/m2. Celková cena cca 810 000 Kč.

5.2 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy

5.3 schvaluje
odkoupení pozemku par. č. 2I2l49 o výměře 16I m2 V k.É.Lutín od pana Josefa
Antonewa, bytem NaZábrani29,Lutínza cenn 50 Kč/ml . Celková cena 8 050 Kč.
Nríklady spojené s převodem hradí kupující.

5.4 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.

6. Prodei části pozemku v maietku obce
zastupitelstvo obce

6.1 souhlasí
s prodejem části pozemku par.

6.2

pověřuje

ě.2I2l47 o výměře cca

1ó0 m2 v k.ú. Lutín ( pod

RS

).

"

raduvyhlášenímzáměrunaodprodej částipozemkupar. č.2I2l47 ovýměře cca760m2
v k.ú. Lutín.
7. Rozpočet Mikroreeionu Kosířsko na rok 2014
zastupitelstvo obce

7.1 bere na vědomí
rozpoěet Mikroregionu Kosířsko na rok 2014, kteý byl schválen na VH Mikroregionu
Kosířsko ďne 14.2.2014.
7.2 schvaluje
stanor,y Mikroregionu Kosířsko schválené VH Mikroregionu Kosířsko dne 29.1I.2013.

8.

Místníakčnískupina Reeion HANA

zastupitelstvo obce

8.1 schvaluje
zatazeníizemi obce Lutín do působnosti MAS Region HANÁ na období 2O|4-2O2O.

8.2

schvaluje

poskýnutí příspěvku narealizaci projektu spolupráce ,,Společnou cestou naproti rodině a
dětem" ve výši 11'400,- Kč MAS Regionu HANA.

8.3 pověřuje
9.

starostu obce podpisem smlouvy o příspěvku.

Vzorv smluv

o

poskvtnutí příspěvku zastupitelstvem a nebo radou obce

zastupitelstvo obce

9.1 schvaluje

vzory smluv o poskytnutí příspěvku zasfupitelstvem a nebo radou obce (viz. příloha u
originálu).

10.

Různé

zastupitelstvo obce
10.1 bere na vědomí:

a) zptávu o činnosti provozovatele vodohospodářského zařízetí ARKO Brno přednesenou
p. RNDr. Česalovou

b) zprávuo personálním zajištění chodu oÚ Lutín a nesouhlasí s provedením personálního
auditu
c) přípravu programu u příležitosti připomenutí 780 let od první písemné zminky o Lutínu a

2Oletúplné ZŠv Lutíně u'

ď) zahqeni turistické sezony v olomouckém kraji

29.bŤezna20l4

10.2 schvaluje

název nové ulice ,,ZaRybníikem".

V Lutíně I7.3.2014

Ž('ó

Ing.Iďkub
zpravodq

nín Bábek

