
OBEC LUTÍN
Št ot''í č.p.203, 783 49 Lutín

USNESENÍ č.2512013
ze zasedání Rady Obce Lutína,

konaného dne 18. prosince 2013 v Lutíně

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

1. Rada obce schvaluie:

1.1. Sazby vodného a stočného na rok 2014 s platností od 1 .I.2074 ato:
vodné: 3I,77 Kč vč. DPH
stočné: 26,74 Kč vč. DPH
Ceny vody celkem: 57,9I Kč vč. DPH

I.2. Rozpočtové opatření položkové části rozpočtu č. Ill20I3, viz příIoha č. 2
k zétpísuč.2512013.

1.3. Rozpočtové opatření odvětvového třídění rozpočtu č.I4l20I3, viz příloha
č. 3 k zélpisu č. 2512013.

l.4. Programový pIánzasedání rady obce azastupitelstva obce na rok 2014,
viz přílohač.4 k zápisu č.25l20I3.

1.5. Snížení úvazkusprávce areáIuškolního hřiště na 0,3 vzhledem k předání
někteých pracovních činností j iným subj ektům.

L6. Poskýnutí mimořádné odměny p. Gieselovi,vtzzitpis č.2512013, bod
programu č. 8.

I.]. Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012038-09
uzavÍené mezi společností ARRIVA MORAVA a.s. a obec Lutín _
dopravní obslužnost pro rok 2014. Výše platby ztstává na úrovni roku
2013.

1.8. Poskýnutí příspěvku nazabezpečení školního plesu ve výši 3.000,- Kč.
Ples se bude konat v pátek ďne I].ledna 2014.

I.9. Prodloužení nájemní smlouvy panu Petru Novákovi nájemci obecního
bytu na další 3 roky.

I



1.10.

1.11.

Prodloužení nájemní smlouvy paní Petře Kalvodové nájemkyni obecního
bytu na další rok.

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 4000,- Kč na zabezpečení
kulturní akce Vánoční koncert v kapli v Třebčíně, kteý se bude konat
v pondělí dne 23.12.2013 a kteý poiádá komise rady SPoZ.

Rada obce souhlasí:

2.I. Aby sečení trávy v areálu školního hřiště a přilehlých prostor ďstalo
v režimu dohody o provedení práce s rozšířením o čištění běžeckého
oválu. odpovědnost za arcál' Rybníček pÍecháai od 1.I.20I4 na technické
služby.

2.2. Aby byla uplatněna nabídka od společnosti oK PLAST na výrobu a
instalaci nových plastových dveří váledem k mimořádné události viz.
zápis č.25l20I3 bod programu č. 11.

Rada obce bere na vědomí:

3.1 Rozpočtové opatřenínazál<ladě Ministerstva vnitra ČR u usnesení
Zasilpitelstva olomouckého kraje a vtŠvr Čn o. 3l2OI3,viz příloha č. 1
k zápisu ě.251201'3.

3.2 okamžitou dopravní situaci v obcí anávrhy na její řešení, vizzápis
č.25l20I3, bod plogramu č. 15.

4. Rada obce neschvaluie:

4.r Žádost pana Michala Dlouhého na zšízení vyllrazeného parkovacího místa
v prostoru za budovou pošty v Lutíně. :

V Lutíně dne 20. prosince 2013
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