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USNESENI č.5

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 15. června 20rI v Třebčíně

Zpravodq: Mgr. Milena Weidingerová

ověřovatelé zéryísu: Ing. Radek Navrátil, Ing. Rostislav Pavlíček

Zapisovatel: Vladana Tomášková

Přítomno: 13 členů Zo dle přiložené presenční listiny, Ing. Václavík,
4 hosté dle přiloŽené presenční listiny

omluveni: pan František Špunda, Mgr. Milena Vychodilová

1. Kontrola usnesení z 4. zasedání ZO Lutín
zastupitelstvo obce

1.1 bere na vědomí
kontrolu usnesení ze 4. zasedání zastupítelstva obce

2. Volba člena kontrolního vÝboru
zastupitelstvo obce

2.1 schvaluje
do funkce člena kontrolního ýboru paní Mgr. Milenu Vychodilovou
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3. Prodei pozemků v maietku obce
zastupitelstvo obce

3.1 revokuje
bod 6.1 usnesení Zo č. 2 ze dne 20.I.20II

3.2 schvaluje
prodej části pozemku p.č. 416 v k.ú. Třebčín o výměře 64 m2 dle geometrického plánu
ě.266-612011 manželům Štenclovým a jejich dceři Vendule Honkové, byem Třebčín č.p.95
Zacenl 100 Kč/m2

3.3 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy

3.4 revokuje
bod 3.1 usnesení Zo č. 3 ze dne 23 '3 .2011

3.5 schvaluje
prodej části pozemku p.č. 416 v k.ú. Třebčín o výměře ]4m2 ďIe geometrického plánu
č.267 -71201 1 manželům Janě a Miroslavu Greplovým, bytem Třebčín č.p. 94 Za Qenu 100 Kč/m2

3.6 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy

Odkoupení pozemku

3.7 schvaluje
odkoupení části pozemku p.č. 37l] v k.ú. Lutín o výměře 100 m2 dle GP č.447-38l2O1O
od pana Milana Juřicu, bytem Na Záhumení I97 Lutín, za dohodnutou cenu 500 Kč

3.8 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy
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4. Rozpočtová opatření
zastupitelstvo obce

4.1 bere na vědomí
rozpočtová opatření č' I,2l20I1 - operativní

5. Informace o prodeii bvtového domu Lutín, ul. Růžová 182-185
zastupitelstvo obce

5.1 bere na vědomí
informaci o stavu prodeje byového domu Lutín' RůŽová 182-185

6. Zpráva finančního výboru
zastupitelstvo obce

6.1 bere na vědomí
zprávufinančního výboru ze dne 6.6.2011

6.2 pověřuje
kontrolní výbor průzkumem efektivity čerpání příspěvku TJ Lutín

7. Různé

Zásarly sociálního fondu

7 .I Zo byl předán materiál rady - Zásady tvorby a čerpání soc. fondu k připomínkování
do 30.1.2011
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Informace o anketě placené parkoviště

7 .2 Zo bylo informováno o anketě placeného parkoviště

Dotace Leader Region HANA

7.3 Zo vzalo na vědomí inťormaci o nepřidělení dotace

lnformace o soudním sporu s potomky paní Sánové

7 '4 Zo bylo informováno o soudním Spolu s potomky paní Šanové

V Lutíně 15.6.20II

ti,ťr-^ 'ď*A-?P:
Mgr. Milena Weidingeróvá

zpravodaj
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