
OBEC LUTIN
Št<otní č.p. zog. zgg +g tutín

UsNEsEt{í e. ffit2o12

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 25. dubna 20'12v Lutíně

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

í. Rada obce schvaluie:

1.1 Rozpočtové opatření odvětvového třídění rozpočtu c. 312012, viz
příloha č' 1 k zápisu č' 1012012.

1'2 Uvolnění prostředků z rozpoctu obce ve výši 2000,- Kč na zabezpečení
akce Dne matek, kterou pořádá kulturní komise rady ve spolupráci
s Českým svazem Žen, místní skupinou Lutín ve středu dne
16. 5. 2012.

1.3 Poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč SDH Třebčín na zabezpečení
hodového turnaje v kopané, kteý se bude konat v sobotu dne
5. 5' 2a12 v areálu ohrada Třebčín. Cástka bude poskytnuta formou
dohody o poskytnutí příspěvku.

1 '4 Uvolnění prostředků z rozpoitu obce ve výši 12000,- Kč na
zabezpečení kulturní akce Kácení máje (hudba, odměny do soutěŽí,
občerstvení pro účinkující). Akci pořádá kulturní komise rady v sobotu
dne 26' 5. 2012 v areálu Rybníček v Lutíně.

1.5 Uvolnění prostředků zrozpočtu obce ve výši 4500,- Kč na zabezpečení
hudby Country Expres olomouc v rámcí oslav osvobození v Lutíně
v pondělí dne 7. 5. 2012'

1 '6 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 3500,- Kč na zabezpečení
společenské akce Hanácké cestovatel, kterou letos organizuje obec
Lutín ve spolupráci s Regionu Haná.

1.7 A potvrzuje své původní rozhodnutí ve stanovení výŠe úplaty 30 tis. Kč
vč. DPH za zřízení věcného břemene pro uloŽení plynového potrubí
v obecních pozemcích , viz zápis C. 1012012 bod programu č. 9 a zápis
č' 142u '1, bod programu č. 6.

2. Rada obce neschvaluie:

2.1 Poskytnutí příspěvku naŽáka Střední škole aZákladní škole DC 90,

S'r'o., viz zápis č. 1012012,bod programu č. 3.



3. Rada obce souhlasí

3' 1 S finanční výpomocí pro zajíŠtění akcí v rámci 12. výzvy Regionu Haná
(dotačnítitul Leader) formou poskytnutí půjčky organizacím RC Klásek
a TJ Sígma.

4. ------.lRada obce bere na vědomí

4.1 lnformaci předloŽenou tajemníkem Ve věci moŽnosti získání dotace na
výměnu svítidel, popř' rekonstrukci Vo.

V Lutíně dne 27. dubna 2a12
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