OBEC LUTIN

Štotní č.p.203, 783 49

Lutín

USNESENÍ č.11t20|4

ze zasedání Rady Obce Lutína,
konaného dne 14. května2014 v Třebčíně

Přítomni:

1.

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

Rada obce schvaluie:

1.1. Výběr

3 společností'které budou vyzványk předložení nabídek na
zajištění výběrového řízení na nového provozovatele vodárenského
zaÍízenív majetku obce, viz příloha č. 1 k zápisu č. II|20I4.

L.2

"

Složeníkomise pro otvírání obálek azÍnoveřt hodnotící komisi pro výběr
zhotovitele akce Energetické úspory pro budovu družiny ZŠ.
Složeníkomise:
Antonín Bábek, starosta
Zdena Tomková, místostaro stka
Antonín DozráI,radní
Mgr. Lenka Soušková' ředitelka ZŠ
Bc. Ivana Dolínkbvá, správa majetku obce
Jako náhradníci byli jmenováni:
Petr Protivánek, vedoucí TS
Jan Galda, zastupitel
Ing. Drahoslava Mačáková, vedoucí SÚ
Ing. Radek Adler, radni
Ing. Radek Navrátil, radní

1.3

Uvolnění částky 8 500'- Kč z rozpočtu obce nazabezpečení oslav 780.
výročíprvní zmírllq o obci a20. ýročíúplnéZŠv Lutíně.

I.4

Proplacení faktury ve výši cca 8 400,- Kč hudbě p. Pavlíčkazahuďební
produkci v rámcí oslav osvobození v obou částech obce ve dnech 9.5 a
r0.s.2014.

1.5

r.6

UzavÍenínájemní smlouvy na pronájem obchodu v budově KSZ pronájem smíšenéhozbožímezi obcí Lutín apaníNguen Thi Huong na
dobu určitou od I.6.2014 do 3I.12.2018. Nájemní smlouva bylauzavřena
na základě vyhlášeného záměru.

Rozpočtovéopatření odvětvového třídění rozpočtu č. 5 l20I4, viz ptíIoha
č. 3 k zápisu ě. II|20I4

r.7 Priority řešení akcí na budově KSZ a kapli sv. Floriána v Třebčíně,
viz zátpis č,. II120I4, bod programu č. 2I a příloha k zápisu č. 5.
Pro nedostatek finančníchprostředků bude přednostně řešena:
- ýměna oken v budově KsZ
- oprava elektroinstalace v kapli sv. Floriána

Rada obce neschvaluie:

2.I

Prodej části pozemku p.č. I8712 v k.ú. Lutín o výměře 600 m2 žaďxeli

3.

Rada obce souhlasí:

BD RUZE, RůžováI49,Lutín

3.1.

S novým rozparcelováním pozemků pro ýstavbu RD v lokalitě při
výjezdu na Třebčína,Lutín v rámci schválené zastavovací studie a
zároveřt žádá Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje o
posouzenítétoúpravy.

3.2

S projednénímnávrhu p. Střídy na odprodej částípozemků p.č.293140,
293l4I a293l8 v k.ú. Třebčín s qfhledem na ýstavbu RD' viz zápis č.
I1l20l4,bod programu č. 6

J.J

S v1pracoviním studie na výstavbu nové budovy DPS na pozemku p.č.
15016 v k.ú. Lutín. Jednalo by se o jednopatrovou budovu s kapacitou
ubyování jako u současnéDPS, vizzápis č. I1l20I4' bod programu č. 7

3.4

S prodejem vhodného dřeva při kácení stromů na pozemcích obce p.
Janáčkovi za symbolickou cenu zapodmínky, že nechá na vlastní náklady
nařezat dřevo na stavebnířezivo a toto bude užito na výstavbu prvků
dětských hřišť. Dalšípodmínkou je, že budou předem zajištěny atesty,
které prokáží, že prvky budou moci býtužity pro dětská hřiště.

3.5

3.6

S projednánímtematického zéýezdu a podmínkách jeho konání k ukončení
volebního období 2010 -2014 Zastupitelstva obce

Pořízení nového sekacího traktorku Starjet za cenu 105 700,- Kč vč. DPH
a jako protihodnotu prodat stávající poškozený traktorek za cen;l20 tis.
Kč. Viz příloha č.2kzápisu č. II{20I4. oprava stávajícího traktorku
vzhledem k ceně opravy a životnosti stroje není ekonomicky ýhodná.

Rada obce bere na vědomí:
4.r.

Dopis od BD Lutín, K SídlištiI79 - 181 _ obavy z poškození nově
budovanýchkanalizačních přípojek v rámci rekonstrukce vozovky na ul.
K Sídlištiv Lutíně. Problém bylvyřešen v průběhu stavby.

4.2

Sdělení starosty o zamítnutížádostío podporu z Operačního programu
Životníprostředí pro akci Energetické úspory pro budovu MŠLutín.

4.3

Výběr dodavatele napoÍízenítechniky v rámci akce Svoz biologického
odpadu pro obec Lutín. Byla vybrána společnost ElkoplastCZ, s.r.o.
s nabídkovou cenou 1 889 tis. Kč bez DPH. Smlouva bude uzavÍena
pokud obec získádotaci z Operačního programuŽivotní prostředí.

4.4 Rozpočtovéopatřenínazákladě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČRu
usnesení ZastupiteLstva olomouckého kraje č,. Il20I4. Jedná se o
neinvestičníúčelovoudotaci pro jednotku SDH Třebčín na odbornou
přípravu ve výši l200,-K{vizpříloha č. 4 k zápisuč,. II120I4

V Lutíně dne
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Antonín Bábek
starosta obce

