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ANONYMIZOVANÁ VERZE 

 

OBEC LUTÍN 

Školní č.p. 203, 783 49  Lutín 

 

 

USNESENÍ č. 10/2018 
ze zasedání Rady Obce Lutín, 

konaného dne 11. června 2018 v budově KSZ v Třebčíně 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Přítomni: A. Bábek, Ing. J. Chrást, Ing. J. Burda, Mgr. L. Soušková, 
  Ing. M. Brhel 
 
Omluveni: Ing. R. Navrátil 
 
 

1 Rada obce schvaluje: 
 

 

1.1 Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi Obcí Lutín a 
Pražskou plynárenskou a.s. 

 

1.2 Darovací smlouvu mezi Obcí Lutín a Olomouckým krajem, která se týká přijetí 
daru-finančního prostředku ve výši 15.000Kč. Finanční prostředky jsou 
součástí odměny za 3. místo v soutěži Keramická popelnice. 

 

1.3 Smlouvu na Úpravu plochy pozemku vedle budovy bývalé školy č.p.1 se 
společností MODOS spol. s.r.o. Smluvně ujednaná cena díla je  
115.034 Kč (včetně DPH). Plocha bude sloužit jako provizorní pro parkování 
osobních aut během rekonstrukce ulice Pohoršov, při společensko-kulturních 
akcích na Rybníčku, při návštěvě ZŠ a školní družiny. 

 

2 Rada obce pověřuje: 
 

2.1 Starostu obce podpisem Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního 
plynu mezi Obcí Lutín a Pražskou plynárenskou a.s. 

 

2.2 Starostu obce podpisem Darovací smlouvy mezi Obcí Lutín a Olomouckým 
krajem, která se týká přijetí daru-finančního prostředku ve výši 15.000Kč. 

 

2.3 Starostu obce podpisem Smlouvy na Úpravu plochy pozemku vedle budovy 
bývalé školy č.p.1 se společností MODOS spol. s.r.o. 
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2.4 Místostarostu obce Ing. Chrásta účastí na setkání členů vlády ČR se starosty 
měst a obcí Olomouckého kraje, které se uskuteční ve středu 20. června 2018 
v Olomouci. 

 

 

 

3 Rada obce souhlasí: 
 

3.1 S úhradou částky 3.197 Kč za alikvotní dobu 4 měsíců působení Obce Lutín 
ve Sdružení obcí střední Moravy. 

 

3.2 S pronájmem areálu Rybníček pro Křesťanský sbor státem registrované 
Církve víry Olomouc za účelem organizace akce „Ukončení školního roku 
s grilováním a sportovními aktivitami“ dne 30.6.2018 od 10hod. do 22hod. 
Poplatek za pronájem tohoto zařízení je 500Kč. 

 

 

4 Rada obce doporučuje: 
 

4.1 K projednání Zastupitelstvem obce rekonstrukci vjezdu a tzv. dvora v MŠ v 
Lutíně. 

 

5 Rada obce požaduje 
 

5.1 Doložení pořizovacích nákladů, ze kterých byla kalkulována cena pořízení 
infrastruktury (pozemků, komunikace, vodovodního řadu, splaškové 
kanalizace, veřejného osvětlení) v Třebčíně, které jsou umístěny na parcelách 
č.293/4 a 293/56. Stávající majitelé pozemků a infrastruktury jsou manželé 
XXX a XXX XXX. Manželé XXXXXX navrhují cenu za převod do majetku Obce 
Lutín ve výši 37.000Kč jako 1% z pořizovacích nákladů. 

 

 

 
V Lutíně dne:  11. června 2018 
 
 
 
 
          Ing. Jakub Chrást v.r.                               Antonín Bábek v.r. 

          místostarosta obce                                                      starosta obce                                                 


