oBEC LUTÍN

Štotní č.p.203, 783 49

Lutín

USNESENÍ č.g/z014

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne22. dubna 2014 v Lutíně

Přítomni:

p. A. Bábek, Ing. R. Adler' p. A. DozráI,Ing. R. Navrátil,
p. Z.Tomková, Ing. L. Václavík

1.

Rada obce schvaluie:

1.1.

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce na zabezpečeníoslav osvobození
a to:

5 000,4 000,5 000,-

I.2.

Kč ohňostroj Lutín 7.5.2014
Kč hudební produkce skupiny, Country Expres, Lutín 7.5.2014
Kč ohňostroj Třebčín9.5.2014

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve Vyši 6 000,- Kč na zabezpečení
koncertu souboru Madrigal,kteý se bude konat v rámci hodů v Třebčíně
v kapli sv. Floriána v neděli 11.5.201,4, akci zabezpečuje kulturní komise
rady.

1.3.

Uvolnění prostředlď zrozpočtuobce ve vyši 3 000,_ Kč. Prostředky
budou použítyjako příspěvek žadatel"i SDH Třebčínnazabezpečení
turnaje v kopané l pohár starosty v sobotu |2.5.2014 v areálu ohrada
Třebčín.Příspěvek bude poskýnut formou dohody o poskytnutí příspěvku

I.4.

Rozpočtová opatření položkovéčásti rozpočtu č. ll20l4, viz příloha č. 1
k zápisu č.9l20I4
:

1.5.

Rozpočtovéopatření odvětvového třídění rozpočtu č. 3l2OI4' viz příIoha
č. 2

k zÍlpisu ě. 9l20I4

1.6.

Smlouva o právu provést stavbu podle ustanovení s1746 odst. 2 zákonač.
8912012 Sb., občanský zákoníkuzavřenou mezi obcí Lutín a stavebníkem
p. Radomírem Berky.

I.1.

Prodej b5,tuz+I v Lutíně patÍícínesvéprávné E. Tomáškové, pro kterou
byla obec Lutín ustanovena opatrovníkem. Na záklaďě vyhlášeného
záměru, bude byt prodán nejvyššíobdrženénabídce, kterou podal p.
Kubáč' vizzápis č.9l20l4, bod programu č.7.
1

1.8.

Smlouva o zÍízenívěcnóho břemene _ služebnosti IV-12-8008799/1
uzavřenoumezi obcí Lutín a společnostíČEZ Distribuce' a.s.'
zastoupenou společnostíEMONTAS s.r.o. obsahující právo umístění
energetického zaÍízenína obecní parcele č. 158/40 v k.ú. Lutín. Úplataza
zÍízenívěcného břemene byla stanovena na 5 000,- Kč bez DPH.

1.9. Uvolnění prostředků zrozpočtu obce v celkové vyši 20 000,_ Kč na
zabezpečeníkulturně společenskéakce kácení máje spojené se zábavou.
Akci poŤádá kulturní komise raďy, viz zélpis č. 912014, bod programu č. 9.

1.10 Bezúplatý pronájem

au\y Zš Českémusvazvžen, místnískupině Lutín
pořádání
z důvodu
hodové zábavy v pátek dne 2.5.2014.

1.11 Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 1 000,- Kč. Prostředky

budou pÍiznény žaďateliČeskémusvazu žen, místnískupině Lutín jako
příspěvek nazabezpečení hodové zábavy' viz bod 1.10. Příspěvek bude
poskynut formou dohody o poskynutí příspěvku.

l.12 Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 5 500,- Kč na zabezpečení
kulturně společenskéakce stavění máje a rej čarodějnic, kterou pořádá v
sobotu 26.4.2014 kulturní komise rady v Lutíně v areálu Rybníček.

1.13 Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 2 000,_ Kč na zabezpečení
společenské akce Setkání žen ke Dni matek, která se uskutečníve středu
I4.5.20I4 v aule ZŠakterou poÍáďákulturní komise raďy.

I.I4

'

Poslqrtnutí příspěřku SaK Třebčín,občanskésdruž ení zrozpočtu obce
ve výši 6 000,- Kč na zabezpečení sportovní akce, volejbaloý turnaj
Memoriál Ing. KvětoslavaKŤížka, ktery se bude konat v sobotu
24.5.2014 v areáIu ohrada v Třebčíně.Prostředky budou poskýnuty
formou dohody o poskynutí příspěvku.

-

1.15 Poskynutí příspěvku SaK Třebčín,občanskésdružení ve výši 3 000,- Kč

na zabezpečeníkulturně společenské akce slet čarodějnic v Třebčíně, která
se bude konat ve středu 30.4.2014 v areálu ohrada v Třebčíně.
Prostředky budou poslqrtnuty formou dohody o poslqrtnutí příspěvku.

1.16 Smlouvu o Poslqrtnutí služeb uzavřenou mezi obcí Lutín a dodavatelem p.
Ing. Janem Cáslavským. Předmětem smlouvy j e zpracování žádosti
pro získánídotace v rámci LIXYýzvy z Operačního programu Životní
prostředí _ poÍízeníčistícíhovozu. odměna za zpracování žádosti bude

činit 20 tis. Kč vč. DPH apŤí získání dotace obdržídále dodavatel částku
odpovídající2,IoÁz udělení dotace' nejméně však 10 tis. Kč vč. DPH.
r.11 Vyhlášení zétměru na pronájem
KSZ v Třebčíně.

nebyoých

prostor

- obchod v budově

Rada obce ruší:

2.I

Výběr zájemce o pronájem nebyových prostor _ obchodu v budově KSZ
Třebčínpana Dang Khanh Nguyana pro jeho neschopnost podepsat
nájemní smlouvu, viz usnesení č. Il20I4, bod 1 .I ze dne 8. ledna 2014.

3.

Rada obce bere na vědomí:

3.1

Výsledek na vyhlášený záměr na prodej části pozemku p.č. 568 v k.ú.
Lutín, velikost 81 m2 - přihlásil se jediný zá1emce Býové družstvo
RůžováI82 - 185, Lutín a podstupuje k projednánív Zo.

3.2

Organizaci společenskéakce k 780. vyročíod první písemnésbírky o obci
Lutín a 20. ýročíúplnéZS v Lutíně. S navrženým programem seznámil
radu starosta obce.

V Lutíně ďne 24. dubna2074
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Zdýpa Tomková
míŠtostarostka

onín Bábek
starosta obce

a
J

