
OBEC LUTiN
Št<olní ě.p. zog. z83 a9 t-utín

UsNEsEnÍe.uzafi
ze zasedání Rady obce Lutina'

konaného dne í6' března 2011 v Lutíně

Přítomni: p. A. Bábek, lng. R. Adler, p' A' Dozrál' lng' R' Navrátil'

p. z. romková, lng. L' Václavík

ProgramovéprohlášeníRadyobceLutínanafunkčníobdobí2010-
2014.

Program3.zasedánízasjupitelstvaobce,kterésebudekonatvestředu
onďze' 3' 2011 v aule ZS'

odpisorný plán ZŠ a MŠ, příspěvková organizace Lutín na rok 2011.

odpisy za 1. éNrtletí roku 2011 zš a MŠ, příspěvkove organizace Lutín

a naíizujeodvod ;jň;ó z rrlavni činnosti v plné V'ýši, tj' 36839'- Kě do

rozpočtu obce Lutín-

Vyhlášení záměru na pronájem areálu Rybníček v Lutíně'

Pronájem auý ZŠ ŽadateliTJ Sigma pro p-ořádá! áu"uv v pátek dne

15. 4.2ať.za pi*ájěň nyt" sčhuálena částka 2000,- Kč vč. DPH.

Uvolnění prostředků z rozpolÍu gbc" ve rnýši 8500,-. Kě na zabezpeéeni

kulturní akce - c;ňi' bál pořádanou kulturní komisí rady v pátek dne

25. 3. 201',|.

Uvolněníprostředkůzrozpoétuobcevevýši4000,-Kčnazajištění
akce Setkani ueiteiů Žía'nnŠ s představiteli obce ve čtvrtek dne 31' 3'

ioll.Akce je organizována komisí rady - sPoZ'

Uvolnění prostředků z rozpočtu obce, ve r4ýši 10000,- Kč pro

zabezpečeni vzoéúvacíhó pobytu v SRN ve dnech 30'1 ?Ž j5;? 
..

zóri p. za1v sióňůnoow 
"truoní 

školy strojirenské v Lutíně' Cástka

uuo" ioskýnut"tor*ou dohody o posk$nutí příspěvku'
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1 .10 Pronájem auý ZŠ Žadateli .p'i 
Pazderové pro pořádání rodinné oslavy _

Životního iuňib" manŽela, která se bude konat 1B. 6' 2011. Za

pronájem nuá" uetována částka v souladu s pravidly pro vyuŽití auly'

1.11 Pronájem sálu KSZ v Třebčíně Žadateli PrSamkovi na pátek 16' 4'

2011 zorrvJoer páraoani rodinné oslavy. Částka za pronďpm bude

účtována dle platného ceníku'

1.12 Zádostp' MUDr. Ehrmanna na rozšíření vjezdu u jeho.nemovitosti

v ulici r rrař -''í"unéne pbchy zatravňŇacímitvárnicemi o rozloze

;;;o;i;; oňu stranáčh stáiajícího viezdu za plotem parcely

v majetku i.oát"r"' Plocha bude iyuŽívána pro stání osobních

automobilů.

1.13Vyhlášenizáměrunavýpůjčkuobecnihopozemkuparc.č,'212114
v k. Ú. Lutín.

Poskytnutípřispěvkuobcevevýši8_600,-KčměstuKostelcinaHanéna
;ňň.í";;i dw"re oňÉ"ňrv Lutín'a v Domově pro Seniory v Kostelci na

Hané.

2.1

3.1 Zprávuo činnosti místní samosprávy a obecního úřadu Lutín za rok

2A10.

lnformaci starosty o pohledávkách obce a o jejich řešení'

VyÚčtování 15. obecního plesu konaného dne 4' 2. 2011 v aule ZŠ'

V LutÍně dne 18. března 2011
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Zdena Tomková
místostarostka
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ntonín Bábek


