
oBEc LUTíN
Školní č.p. zo3" 783 +9 Lutín

UsNEsENlč. 18l201',|

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 5. řl1na 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 Program 7. zasedání zastupitelstva obce:
1 . Yyhrazená parkoviště'
2' Rozpočtová opatření.
3. Různé.

Zasedání se bude konat v pondělí 24' 10. 2011 v 17 'oo hod. v aule ZŠ.

1.2 Výměnu bytu na DPS (3+1 - dříve sluŽební) pro pí Švecovou za
předpokladu, Že nájemní smlouva bude na dobu určitou _ 1 rok
s garancí na prodluŽování smlouvy pokud bude pí Švecová
zaměstnankyní obce.

1.3 a) Studií Výstavba chodníku ve staré části Lutína'
b) Studii Rekonstrukce ul' K Sídlišti za předpokladu dopracování

připomínek, viz zápis č. 1812011 , bod programu č. 1 .

Poznámka: obě studie mohou být doplněny o připomínky občanů.

1'4 Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č. 512011,viz příloha č. 1
k zápisu i, 1812011.

1.5 Rozpočtové opatření odvětvového třídění rozpočtu - operativní
c'712011,viz příloha č.2k zápisu č' 1812011'

1 .6 Uvolnění částky 't000,- Kč z rozpočtu obce na zabezpečení Kateřinské
zábavy, která se bude konat v pátek 25. 11.2o11v aule ZŠ' Zábava se
koná pod patronací kulturní komise rady. Pronájem auly zŠ bude
bezúplatný.

1'7 Uvolnění částky 1500,- Kč z rozpočtu obce na zabezpečení dopravy na
divadelní představenív Těšeticích, které se bude konat v sobotu
15. 10. 2011' Tuto akci pořádá kulturní komise rady.



1.8 Uvolnění částky ve výši 9500,- Kč z rozpočtu obce na zabezpečení
kulturní akce country bál. Akci pořádá kulturní a školská komise rady
v pátek 11' 11.2011.

1.9 Žádost ředitele ZŠ a MŠ, příspěvková organizace Lutín p' Mgr' J.
Spurného o převod finančních prostředků v rámci rozpočtu školy ve
výši 135 tis' Kč ze mzdových prostředků provozních zaměstnanců ŠJ
ZŠ na mzdové prostředky pro pedagogy ZŠ, viz příloha č. 4 k zápisu č.
18t2011.

1'10 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 6000,- Kč na zabezpečení
kulturní akce Posezenís přáteli a skupinou Hanačka, kterou pořádá
kulturní komise rady v budově KSZ v Třebčíně v sobotu 15. 10. 2011.

2. Rada obce souhlasí:

2'1 S udělením licence společnosti pro dopravu VoJTlLA TRANS s.r'o.
k provozování linky č. 780 120 Prostějov _ olšany u Prostějova - Lutín
- olomouc a s udělením licence společnosti pro dopravu
AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o' k provozování linky č,.780 221
Prostějov _ Biskupice - Vrbátky - Lutín.
Rada nemá u udělení licencí Žádné připomínky.

2.2 S pronájmem pozemků p. č. 231I11 v k. ú. Lutín (mezi zdravotním
střediskem a areálem Sigma) od společnosti Sigma Group, a.s. za cenu
38'l60,- Kč bez DPH budou-li týo náklady v celé výši přeneseny na
zé4emce o parkování na této ploše'

3. Rada obce nesouhlasí:

3.1 S převodem nájemní smlouvy navyužívání nebytových prostor nájemce
pí Šmehlíkové na zamýšlené zaloŽeni s.r.o., neboť se prakticky jedná o
nouý subjekt.

4. Rada obce navrhuie:

4.1 Pro jednánízastupitelstva ve věci řešení vyhrazených parkovacích míst
následující:
- poplatek za uŽívání vyhrazeného parkovacího místa bude zvýšen na

1800,- Kč/rok (změna oZV);
- vyhrazená parkovací místa budou přidělována na dobu určitou - 3

roky
- přidělení parkovacího místa bude na základě soutěŽe _ obálková
metoda s nejniŽší částkou 500 Kč;

- účinnost bude od 1' 4.2012.



5. Rada obce bere na vědomí:

5.1 Dopis - vyjádření k dokumentaci TéŽba štěrkopísku v k. ú' Hněvotín a
protipovodňová opatření, viz příloha č. 3 k zápisu č' 1812011.

V Lutíně dne 7. řijna 2011

místostarostka
ntonín Bábek


