
OBEC LUTÍN
Št otní č.p.203, 783 49 Lutín

USNEsErlÍ č.tltzotl
, ze zasedání Rady obce Lutínao

konaného dne 26. června 20|4 v Třebčíně

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

1. Rada obce schvaluie:

1.1. Úpravu rozpočtu ZŠ aMŠ Lutín, příspěvková organizace spočívající
v převodu částky 100 tis. Kč zrozpočtu zŠ do rozpočtu školní ďružiny
z důvodu provedení nutných oprav' viz příloha č. 1 k zápisu č,. I4l20l4.

I.z Mimořádnou odměnu ředitelc e ZŠ aMŠ Lutín, příspěvková organizace
pí. Mgr. Lence Souškové,viz zálpis č. 14l20I4, bod programu č. 2.

1.3 Rozpočtová opatření položkové části rozpočtu č. 3l20l4, viz piíIoha ě. 2
k zápisu č. 14l20I4

r.4 Výběr dodavatele plynu na období od 1 .I.2015 do 3I.12.20L6 Pražskou
plynárenskou a,s., I<terá byla vybránana zákLadě aukce pořádané
společností ENTERPLEX s nabídkovou cenou 690,- KčA4Wh, viz příloha

' č. 3 k zápisu ě. I4l2014.

1.5 Poskýnutí příspěvku ve qiši 6 000,- Kč SDH Třebčín nazabezpečení
pohárové soutěže VIII. ročník memoriálu Michala Grumlíka v požérním
útoku, která se bude konat v sobotu ďne 12. července 2014 v areálu
ohrada. Prostředky budou pos\rtnuty formou dohody o poskytnutí
příspěvku.

2. Rada obce souhlasí:

2.I. S umístěním dodatkoých tabulí na sloupc ích značek,,začátek obce"
s textem: v obci je vyhláškou zakézán podomní prodej, viz zÍlpis
č. I4l20l4, bod programu č. 5.
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3. Rada obce bere na vědomí:

3.1. Nabídku společnosti PROCALoR na zakoupení odvlhčovače vzduchu
DD 108 a informaci o vysoušení zdiva - systém DryBand,
ele(tro - ff zikáLni způsob vysoušení.

V Lutíně dne 30. ěervna201 f_ oR!'tc I.( l.t.L\ 6
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Zdena Tómková
místostarostka starosta obce
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