
oBEc LUTíN
Školní č.p' zog. z83 +9 Lutín

UsNEsEtuíe.8l2o,l1

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 13. dubna 2011 v Lutíně

Přítomni: p' A' Bábek, lng. R. Adler, p. A' Dozrál, lng. R' Navrátil,
p. Z. Tomková, lng. L. Václavík

1. Rada obce schvaluie:

1'1 Vyhlášení záměru na prodej těchto pozemků v majetku obce
v katastrálním území Lutín: parc. č' 23814, 32313, '108/9, 108/10.

1'2 Vyhlášení záměru na pronájem těchto pozemků v majetku obce
v katastrálním území Lutín: parc. č' 169116, a parc. č. 345.'

1.3 Rozpočtová opatření č' 112011 poloŽkové části rozpočtu, vizpříloha č.2
k zápisu č' 812011'

1.4 Rozpočtové opatření č,. 112011 odvětvového třídění rozpočtu -
operativní, viz příloha č. 3 k zápisu č. 812011.

1.5 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 4987,- Kč na zabezpečení
sociálního pohřbu pana Milana Salaše.

1.6 Pronájem obecních pozemků v k. ú. Lutín organizaci TJ Sigma
Lutín: parc. č. 23514, 20517 , 20518, 20519, 212152, 205t13, 212151,
31911 a 31914 za částku 1000 Kc/rok a pověřuje starostu podpisem
nájemnísmlouvy. Jedná se o obecní pozemky v areálu TJ, záměr na
pronájem byl vyhlášen.

1.7 Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi obcí Lutín a
stavebníkem panem Milanem Mlčochem a zároveň schvaluje jeho
poŽadavek nazřízení druhého nového vjezdu (nemovitost na parc. č.
268131v k. ú. Lutín).



1.8

'1.9

Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi obcí Lutín a
stavebníkem panem Martinem Bernátem (nemovitost na parc. č' 258139
v k. ú. Lutín).

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí Lutín a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností
ELMO-SA, spol. s r.o. Jedná se o uloŽení kabelové smyčky NN
v obecním pozemku parc. č. 45113 v k. ú' Třebčín pro stavbu lv-12-
8006128, Třebčín, Giesel_ přípojka NN. Úplata bude 1oooo,- Kč vč.
DPH.

1 .10 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí Lutín a Regionem Haná, a.s.
na základě vyhlášeného záměru. Předmětem výpůjčky je parcela parc.
č' 212114 v k' ú. Lutín v majetku obce. Výpůjčka se stanovuje v rámci
projektu Volnočasová infrastruktura obcí MAS Regionu Haná -
výstavba dětského hřiště, na dobu 7 let. Zároveň rada ruší v dodatku
č. 2 Smlouvy o výpůjčce výpůjčku pozemku parc. č,'212114 v k. ú. Lutín
Základní škole v Mateřské škole Lutín příspěvková organizace.

1 .11 Program 4' zasedání zastupitelstva obce, viz bod programu č. 15
zápisu č. 812011'

1 '12 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 4000,- Kč na zabezpečení
volejbalového turnaje o pohár starosty, kteý se uskuteční 14' 5.2011
v areálu ohrada Třebčín' Akci pořádá kulturní komise rady.

1 '13 Přidělení uvolněného bytu 1+0 v DPS panu Emilu Chrástovi, viz příloha
c. 4 k zápisu č' 812011'

1'14 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 6000,_ + 6000,- = 12000,-
Kč na zabezpečení kulturně společenské akce Stavění máje a slet
čarodějnic a ohňostroj , která proběhne dne 30. 4.2011 v areálu
Rybníček v Lutíně. Akce pořádá kulturní komise rady.

1'15 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 6000,- Kč na ohňostroj
v Třebčíně, pořádaný dne 6. května 2011 u příleŽitosti oslavy Dne
osvobození.

1.16 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 3000,- Kč na zabezpečení
kulturní akce Zdobení velikonočních kraslic, která se bude konat
v neděli 17. dubna v KSZ Třebčín. Akci pořádá kulturní komise rady'

1'17 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 5000,- Kč n zabezpeč,ení
hodového turnaje v malé kopané o pohár starosty obce, kteý se bude
konat v sobotu 7. května 2011 v areálu Rybníček v Lutíně. Akci pořádá
kulturní komise rady.

1.18 Poskýnutí příspěvku ve výši 2oo0,- Kč Českému svazu Žen, místní
skupině v Lutíně formou dohody o poskytnutí příspěvku na zajištění
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akce Setkáni žen u příleŽitosti Dne matek. Setkání se bude konat ve
středu dne 15. května 2011'

2. Rada obce osvědčuie:

2'1 Pana Jakuba Chrásta za člena Zastupitelstva obce Lutín, a to dnem
29.3. 2011.

3. Rada obce neschvaluie:

3.1 Poskytnutí příspěvku ve výši 2o0o,- Kč MŠ Lutín na nákup knih pro
předškoláky.

4. Rada obce souhlasí:

4'1 Pokračovat v krocích s cílem uvést do souladu provedení stavby obecní
nemovitosti č.p. 182 _ 185 se záznamy v katastru nemovitostí 1 '

cestou, viz bod 13.2 _ kontrola úkolu zápisu c' 812011 , tedy nechat
Vypracovat nový geometrický plán, kteý zaměří sporné díly jako
samostatné parcely.

4.2 A pověřuje starostu, místostarostku, tajemníka a stavebního technika
kvyřizování smluv o právu provést stavbu uzavíranou mezi obcí Lutín
a příslušným stavebníkem, viz bod programu č. 10 zápisu č' 812011.
Rada zároveň pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

4'3 Pronajímat areál Rybníček v Lutíně ke komerčním účelům.

5. Rada obce bere na vědomí:

5' 1 Rozpočtová opatření na základě dopisu MF a usnesení Rady
olomouckého kraje - neinvestiční účelová dotace na zajištění výdajů
spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů V roce
2011, viz příloha č. '1 k zápisu č,' 812011.

5.2 lnformací starosty o vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně ve věci
povinnosti zavření dohody o vydání nemovitostí- soudní spor Šánová x
obec Lutín.

5.3 Zprávu firmy Servis 3D o stavu deratizace na Území obce Lutín.

V Lutíně dne 15. dubna 2011
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