
OBEC LUTÍN
Št otní č.p. 203, 783 49 Lutín

USNESENÍ č. 4t2014
ze zasedátní Rady Obce Lutínao

konaného dne 17. března2014 v Lutíně

Přítomni: p. A. Bábek, Ing. R. Adler, p. A. DoztáI,p.Z.Tomková,
Ing. L. Yáclavik

omluveni: Ing. Radek Navrátil

1. Rada obce schvaluie:

1.1. Vyhlášen í záměruna prodej stavební parcely č. 568 v k.ú. Lutín o výměře
81 m2. Jedná Se o pozemek pod výkladními skříněmi bytového domu č.p.
182 - l8s.

l.2 Přidělení bytu v DPS velikosti 1+0 paní Elišce Švarcové za obvyklých
podmínek,vízpříIoha č.1 k zápisu č.4l20I4.

1.3 Pronájem auIy ZŠ panu Kubáčovi na pátek 4. dubna 2014 z důvodu
poíádání akce - Rybářské posezení. Cena zapronét1em bude dle pravidel
pro využívání auIy 4 800,- Kč vč. DPH.

1.4 Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve vyši 1 500,- Kč na zabezpečení
. 2I. ročníku Velké ceny běhu mláďeže, která se uskuteční v pátek 25. dubna

2014 ve sportovním areáIuZŠ.

1.5 Poskýnutí příspěvku ve výši 8 500,- Kč Domovu důchodců Jesenec
formou dohody o poskýnutí příspěvku.

I.6 Účetní závěrkuZŠ aMŠ Lutín, příspěvková organizacek 31.I2.2O13.

I.7 Hospodářsky ýsledek ZŠ a MŠ Lutín,příspěvková organizace ato v
hlavní činnosti ve ýši 64 962,18 Kč a v doplňkové činnosti ve ýši
31 158'51 Kč. Rada zároveřt schvaluje, aby celkoý hospodářský
výsledek ve výši 96 120,69 Kč byl přidělen do rezevního fondu
příspěvkové organi Zace.



1.8 Na základě oznámení o poskynrrtí finančního příspěvku zrozpočtu
olomouckého kraje ve qýši 21 tis. Kč SDH Třebčín dle Pravidel pro

poskytnutí příspěvku na poÍizení, rekonstrukci' opravu požární techniky a

nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů:
1. Přijetí příspěvku ve ýši 21tis. Kč s účelem použití dle č1. II., odst. 1

Smlouvy o poslqrtnutí příspěvku.
2. Spolufinancování obce Lutín ve výši minimálné 60% z celkových
nákladů na účel dle č1. II., odst. 1 Smlouvy o poskýnutí příspěvku.
3. Znění Smlouvy o postrqrtnutí příspěvku uzavření dle ustanovení $ 17 46

odst. Zákona č,.89l20I2 Sb., občans[ý zákoník' v platném znění.

L9 Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve ýši 3 500,- nazabezpečení
kulturní akce Třebčínský skřivánek, kterou pořádá kulturní komise rady
v neděli 23.bÍezna v budově KSZ v Třebčíně.

1.10 Poskytnutí příspěvku ve výši 2 000,- Kč SaK Třebčín nazabezpečení
turnaje ve stolním tenise, kteý se bude konat v sobotu dne 29.bÍeznav
budově bývalé školy v Třebčíně. Finanční prostředky budou poskýnuty
formou dohody o poskýnutí příspěvku.

1.11 Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve ýši 7 000,- nazabezpečení
kulturně společenské akce Třebčínský košt, která se bude konat v sobotu
dne 5. dubna v budově KSZ v Třebčíně. Akce je pořádána kulturní komisí
rady.

é

1.12 Členy výběrové komise pro pořízení automobilu v rámci dotačního titulu
svoz biologického odpadu pro obec Lutín. Do výběrové komise byli
schváleni:' 
1. ZďenaTomková - místostarostka
2.Ing. Radek Navrátil - radní
3. AntonínDozráI - radní
4. Jan Galda - zastupitel
5. Petr Protivánek - vedoucí TS

Jako náhr aďníci byli schváleni :

1. Antonín Bábek - starosta obce
2.Ing. Radek Adler - radní
3. Ing. Lubomír Václavík - tajemník oÚ
4.Bc.Ivana Dolínková - správce majetku obce
5. Drahoslava Mačáková- vedoucí staveb. úřadu



Rada obce souhlasí:

Aby prodej části pozemku p.ě.2I2l47 v k.ú. Lutín (pod regulační stanicí
plynu) byl proj ed nán na zasedáni zastupitelstva obce.

V Lutíně dne 19. bÍeznaz0l4
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Zdena Tomková
místostarostka

Antonín Bábek
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