
oBEC LUTÍN
Št otni č.p.203o 783 49 Lutín

USNESENI č.3/2014
ze zasedání Rady obce Lutína,

konaného dne 20. února 2014 v Lutíně

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

1. Rada obce schvaluie:

1.1. Sazbu 60,- Kč za 1'm2 použité zámkové ďIůby.

I.2. Směrnice č.212014 k Vyhlášce 22012013 o požadavcích na schválení
účetních závěrek.

1.3. Plán účetních odpisů obce Lutín zarok2}I4.

I.4. odpisovy pIánZŠ a MŠ, Lutín, příspěvková organizacenarok2014,viz
příloha č. 1 k zápisu č. 3120Í4.

1.5. Zýšení nájemného od 1 .4.2014 o koeficient růstu nájemného vy'jadřující
průměmou meziroční míru infl ace za pÍ eďcházející kalendářn í r ok, viz
příloha č. 2 k zÍryisu č. 3l20I4. Zýšení se týká i bytů v DPS.

l.6. Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 2 000,- Kč na zabezpečení
34. společenského plesu SSŠ strojírenské v Lutíně' kteý se bude konat
v piÍsk7.bÍezna20|4. 

:

I.7. Poslqrtnutí prostředků zrozpočtu obce ve ýši 3 000,- Kč na zabezpečení
sportovní akce Tumaj Ve fotbálku o pohár starosty obce, kteý se
uskuteční v sobotu I.bÍezna2014 a kterou poÍádá kulturní komise raďy.

1.8. Program 19. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí
17.bÍezna2OI4 v aule ZŠ v Lutíně.
Záklaďní body programu jsou:
- schválení rozpočtu obce na rok 2014 a pověření raďy rozpočtovými
opatřeními
- projednánízávěrečného účtu obce zarck2013
- zpráva o činnosti samosprávy a obecního úřadu zarok2)I3
- odkoupení pozemku _ p. Antonew
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- schválení rozpočtu Mikroregionu Kosířsko
- různé - oslavy 780 let založení obce a 20lettwání školy.

1.9. Poskytnutí prostředků z rozpočtu obce ve výši 5 000'- Kč na zabezpečení
kulturně společenské akce - cestopisná přednáška o Japonsku, která se
bude konat ve čtvrtek 6. btezna 2Or4 v aule ZŠ a kterou poÍádá kulturní
komise rady.

1.10. Poskynutí prostředkůzrozpočtu obce ve výši 12 000'- Kč na zabezpečení
kultumí akce Třebčínské ostatky, které Se budou konat v Třebčíně
v sobotu I. bÍezna 20|4, a které potáďá kulturní komise rady, viz příloha
č.3 k zápisuč.3l20I4.

2. Rada obce nesouhlasí:

2.r. Poskýnutí příspěvku Charitě Javorník pro zajištění chodu Domova
pokojného stáří sv. Františka

2.2. Poskytnutí příspěvku BD Lutín' K Sídlišti 179 - 181 na opravy bytového
domu č.p. 179 - |8I

3. Rada obce souhlasí:

3.1 Aby Závěrečný účet obce Lutín zarok2013 byl v předložené podobě
projednán zastupitelstvem obce na svém 19. zaseďání.
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3.2 Aby návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl v navržené podobě projednán
zastupitelstvem obce na svém 19. zaseďéní.

3.i Aby v návrhu rozpočtu na rok z}I|je uveden příspěvek pro zabezpečení
činnosti RC Klásek ve r,"ýši 26 000'- Kč.

4. Rada obce bere na vědomí:

4.I Návrh oslav k 780 rokům od první písemné zmínky o Lutínu a 20 let od
zahájení činností úplné ZŠ Lutín, viz zápis č,. 3l2O14' bod programu č. 5.
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místostarostka starosta obce


