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OBEC LUTÍN
Škohi 203,783 49Lutín

USNESENÍ č.9

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Lutín,
konaného ďne 2|.3.2012 v Lutíně

Zpravoďq: Ing. Věra Kozáková

ověřovatelé zápl'su: Mgr. Milena Vychodilová, pan František Špunda

Zapisovatel: Vladana Tomášková

Přítomno: 13 členů Zo d\e přiloŽené presenční listiny, Ing. Václavík
4 hosté dle přiloŽené presenční listiny

omluven: Ing. Jakub Chrást, paní E'va Jarošová

1. Kontrola usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce
zastupitelstvo obce

1.1 bere na vědomí
kontrolu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce

2. ZávěrečnÝ účet Obce Lutín za rok 2011. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011

zastupitelstvo obce

2.1 schvaluje
Závěrečný účet obce Lutín zarok2}Il, včetně Zptávy o přezkoumání hospodaření
obce Lutín zarok2}Il bez výhrad

3. Zpráva o činnosti místní samospráw
zastupitelstvo obce

3. l bere na vědomi
Zprávu o činnosti místní samosprávy a obecního úřadu Lutín zarok2)Il
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4. Plán investiční vÝstavby" vÝznamnÝch oprav. rekonstrukcí a pořízení maietku na rok 2012
zastupitelstvo obce

4.1 schvaluje
plán investiční výstavby, významných oprav, rekonstrukcí a poŤizení majetku v roce 2012

5. Návrh roznočtu Obce Lutín na rok2012
zastupitelstvo obce

5.1 schvaluje
rozpočet obce Lutín na rok 2012bez výhrad

5.2 pověřuje
radu obce prováděním rozpočtových opatření v plném rozsahu. o prováděných změnách
bude Ro informovat Zo nanejbliŽším zasedániZo

6. Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
zastupitelstvo obce

6.1 bere na vědomí
Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko zarok2)ll a návrh rozpočtu tohoto svazku
obcí na rok20l2

7. Převod pozemků do maietku obce
zastupitelstvo obce

7.1 schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 1 89/3 v k.ú. Lutín o výměře 3482m2 Za cenu 1 10,- Kč/m2
od fy SIGMA GROUP a.s. Lutín za celkovou cenu 383 020,-Kč

7.2 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy

7.3 schvaluje
odkoupéní pozemku p.č. 108/5 v k.ú. Lutín o výměře I5]4m2 za cenlJ 100,-Kč/m2
od Anny Bednářové, Libuše Procházkové, Petry Procházkové, býem Lutín Pohoršov 69,
za celkovou cenu 157 400"-Kč

7.4 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy



7.5

7.6

-3-

schvaluje
odkoupení části pozemku p.č. 258138 v k.ú. Lutín o výměře 948m2 od MiloslavaBernáta,
bytem Lutín, Pohoršov 89, za cenu 250'-KČlm' , za celkovou cenu 237 000,_Kč

pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy

I /.t ,

. ťt*i;&Tr
Ing. Věra Kozáková

zpravodq

8. Volba předsedy finančního vÝboru. zástupců zřizovatele do školské Rady
zastupitelstvo obce

8.1 schvaluje
do funkce předsedy finančního výboru Ing. Věru Kozákovou a dále schvaluje odměnu,
která náIeží za výkontéto funkce od 21 .3.2012

8.2 schvaluje
zástupce zŤizovatele ve školské Radě ZS a MS Po Lutín paní Ing. Věru Kozákovou a
Mgr. Milenu Weidingerovou

9. Schválení OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provozovanÝ vÝherní hrací přístroi
zastupitelstvo obce

9.1 schvaluje
obecně závaznouvyhlášku č.Il20I2, kterou se zrušuje ozy č.5l20I0 o místním poplatku
za pÍovozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zaŤízení povolené MF podle jiného
právního předpisu

V Lutíně 2I.3.2012

0BBC {-UTÍN 4
šrolxÍ 20.], 783 49 LUIríN
tČ oozggtaq, DÍČ CZ00299189
TEL./FAX +420 585 944 3?3

Antonín Bábek
starosta obce


