
OBEC LUTÍN
Školni 2O3,]83 49 Lutín

USNESENI č.3

z 3. zaseďéní Zastupitelstva obce Lutín,
konaného ďne 23. bÍezna 20II v Lutíně

Zpravoďaj: Ing. Radek Adler

ověřovatel é zápisu: Ing. Rostislav Pavlíček, František Špunda

Zapisovatel: Vladana Tomášková

Přítomno: 12 členů Zo dle přiloŽené presenční listiny, Ing. Václavík,
15 hostů dle přiloŽené presenční listiny

omluven: ZdenaTomková, ZďenkaNovotná, Hynek Bokůvka

1. Kontrola usnesení z 2. zasedání ZO Lutín
zastupitelstvo obce

1.1 bere na vědomí
kontrolu usnesení z2. zaseďání zastupitelstva obce

2. ZávěrečnÝ účet Svazku obcí Mikroregionu Kosířsko a Zpráva o přezkoumání hospodaření
zastupitelstvo obce

2.I bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Kosířsko aZprávu o přezkoumání
hospodďení

2.2 bere na vědomí
rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Kosířsko na rok 2011
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3. Prodei pozemků v maietku obce
zastupitelstvo obce

3.1 schvaluje
prodej části pozemku p.č. 416 v k.ú. Třebčín před objektem Třebčín, č.p. 94,
o výměře 29m2 panuMiroslavu Greplovi Třebčín ě'p.94,ZacenLl100 Kč/m2.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

3.2 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy

3.3 schvaluje
prodej pozemku p.č. 506 o výměře 43 m2 v k.ú. Třebčín panu Dušanu Hrubému,
Třebčín č.p. 136 Za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

3.4 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy

3.5 schvaluje
prodej části pozemku p.č. I84l7 v k.ú. Lutín, o výměře cca 90m2 Za cenu 300 Kč/m2
panu LadislavuZačaIoví,Za Rybníčkem 23I Lutín a panu Pavlu DoleŽelovi,
olšany u Prostějova ě.p. 66. Náklady spojené s prodejme hradí kupující.

3.6 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy

4. Kupní smlouva o prodloužení kanalizačního řadu ul. K Trati
zastupitelstvo obce

4.1 schvaluje
odkoupení prodlouŽeníkanallzačního řadu v ul. K Trati, Lutín od pana Hejtmánka,
paní VyslouŽilové, bytem K Trati č.p.257 Lutín a manŽelů Nevěcných, byem
K Trati č.p.258 Lutín, na základě budoucí kupní smlouvy uzavŤené mezi
obcí Lutín a jmenovanými investory V roce 2009.

4.2 pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy
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5. ZávěrečnÝ účet obce Lutín za rok 2010 včetně Zpráw o přezkoumání hospodaření obce
zastupitelstvo obce

5.1 schvaluje
Závěreěný účet obce zarok 2010 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce zatok
2010, atobez výhrad

6. Zpráva o činnosti OU
zastupitelstvo obce

6.1 bere na vědomí
zprávu o čirrnosti místní samosprávy a obecního úřadu Lutín zarok2010

7. Návrh investiční vÝstavbv na rok 20LL
zastupitelstvo obce

7.1 schvaluje
plán investiční ýstavby významných rekonstrukcí apoŤízení majetku na rok 2011

7.2 schvaluje
zaÍadit do investičních akcí pro rok 20II zhotovení samostatných výtlačných potrubí
čerpadel dešťových vod a instalaci elektroagregátu pro dešťová čerpadla v případě přerušení
dodávky el. proudu na CoV Lutín. Tato investice je podmíněna získáním ďotace ze
státního rozpočtu s 10% spoluúčastí obce, nejvýše však 250 tis. Kč, s tím, Že o uvedenou
částku by se ponížila akce Vodovod Lutín - Třebčín, I. část, viz bod 2. plán
investic na rok 2011

8. Návrh rozpočtu na rok 2011
zastupitelstvo obce

8.1 schvaluje
rozpočet obce Lutín na rok 2011 s těmito změnami:
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- poloŽku č. 30 výdajové části ponížit o 10 tis. Kč a přesunout tuto částku na novou
po|ožku č. 42

- poloŽku ě. 4 výdajové části ponižit o 250 tis. Kč a tuto částku přesunout na poloŽku č.5

- v přehledu neinvestičních příspěvků přesunout částku 10 tis. Kč, příspěveknazŤízení
Rodinného centra Klásek, do příspěvku pro SSŠs Lutín

8.2 pověřuje
Radu obce Lutín k provádění operativních rozpočtových opatření.
o provedených změnách bude Ro informovat na nejbliŽším zasedání ZO

9. Různé
zastupitelstvo obce

9.1 bere na vědomí
informaci o prodeji byového domu Lutín, Růžová č.p. 182-185

9.2bere na vědomí
informaci o stavu vykoupení pozemků na cyklostezku

V Lutíně 23.3.z0I1
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Antonín Bábek


