
OBEC LUTIN
Št olní č.p.203, 783 49 Lutín

USNESENI č.12120!4
ze zasedání Rady obce Lutínao

konaného dne 4. června 2014 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. Rozpočtová opatření položkové části rozpočtu č. 2l2OI4, vizpÍíIoha č,. 2
k zápisu č. I2l20I4

I.2. Rozpočtová opatření odvětvového třídění rozpočtu č. 612014, viz příIoha
č. 3 k zápistl č. I2l20I4

1.3 Výběr společnosti JUSTITIA TE'NDER PARTNERS, s.r.o.' Praha pro
zpracování a organizaci koncesního Íízenípro ýběr provozovatele
vodohospodářského zaÍízení obce, viz bod 5 zéryisu č. I2l20I4.

I.4 Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 5 000,- Kč na zabezpečení

ýchovného koncertu pro žáky 2. stupně a dětského plesu pro žáIq
- 1. stupně ZŠ Lutín.

1.5 Program 20. zasedání Zastuprtelstva obce, které se bude konat ve čtvrtek
26. č,ewna20l4 od 18,00 hod v budově KSZ v Třebčíně,vizbod 8 zapisu
č. I2l20I4

L6 Pronájem auLy Zšp. Popelkovizdůvodu poÍádánírodinné oslavy dne
26.1.2014. Zapronájem bude účtována částka 3 000,- Kč vč. DPH
v souladu s pravidly pro pronájem auly ZŠ.

I.7 Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 9 500,- Kč na zabezpečení
kulturní akce - produkce letního kina (ťrlm Babovřesky). Produkce se
uskuteční v pátek 13.6.2014 od 2I,00 hod v areálu Rybníček. Akci pořádá
kulturní komise rady.
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1.8

r.9

Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 6 500,- Kč na zabezpeěení
Dětského dne v Třebčíně, kteý se bude konat v neděli 15.6.2014 v
areáIu ohrada.

Uzavtení kupní smlouvy mezi obcí Lutín a ELKoPLAST CZ s.r.o. ZIín
k pořízení svozového vozidla s natahovacím mechanismem - IVECO
EUROCARGO ML I20 E 19 + hákoqi nosič CSAO CS.NH 6l36v včetně
kontejneru o objemu 6 m3,11 m3 a l5 m3. PoÍízení svozového vozidla je
podmíněno pÍiznáním dotace (operační program Životního prostředí)
z projektu č. CZ.I.02l4.I.00113.20373 ,,Svoz biologického odpadu pro obec
Lutín".

2. Rada obce souhlasí:

2.I. S důvodovouzprávou Schvalování účetní závěrky aZáv&ečného účtu
obce Lutín za rok 20 13 . Zpráv a bude proj ednán a na 20. zasedání
Zastupitelstva obce.

2.2. S provedením výběrového Ťízeni na opravu umělého povrchu
multifunkčního hřiště sportovního areálu zŠ . vrtpadné chyběj ící
prostředky budou řešeny v rámci rozpočtového opatření,vizbod 13

zápisuč.I2l20I4

3. Rada obce bere na vědomí:
&

3.1. Rozpočtové opatření na záklaďě rozhodnutí Ministerstva financí ČR
č.2l20I4 _ neinvestiční účelovou dotaci na výdaje vznikIékonáním
voleb do Evropského parlamentu ve výši 96 000,- Kč, viz příloha č. 1
k zápisu č. 1212014.

V Lutíně dne 6. června 2014
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/Antonín Bábek
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starostka starosta obce


