
OBEC LUTIN
Školní č.p. 2o3. z8g +9 Lutín

UsNEsEruÍe.24t2o12

ze zasedání Rady obce Lutína,
konaného dne 17. prosince 2012 v Lutíně

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

1. Rada obce schvaluie:

1 .1 Základní sazby vodného a stočného pro rok 2013 a to:
vodné 27,03 Kč bez DPH
stočné 23,35 Kč bez DPH
celkem 50,38 Kč bez DPH
Tyto sazby budou doplněny o příslušné DPH a zaokrouhleny dle
pravidel na jedno desetinné místo.

1'2 Pronájem obecní nemovitosti čp. 85,'l65 v ul. U Parku v Lutíně pí
Horylové na dobu určitou 5 let za podmínky investování do nemovitosti
s cílem sníŽení úniku tepla. Pronájem je s účinností od 2.1.2013'

1'3 Rozpočtová opatření poloŽkové části rozpočtu č. 1212012, viz. příloha č.
1 k zápisu č,' 2412012

1'4 Rozpočtové opatření odvětvového třídění rozpočtu č,' 1512012, viz'
příloha c.2 k zápisu c' 2412012

1.5 Přijetí majetku do vlastnictví ZŠ a MŠ Lutín, příspěvková organizace
viz' zápis č' 2412012, bod programu č. 5 a příloha k zápisu č. 3.

1.6 Výši odpisů ZŠ a MŠ Lutín, příspěvková organizace za rok2012
v celkové výši 184.287,- Kč z toho v hlavní činnosti ve výši 165.711,-
Kč a v doplňkové činnosti ve výši 18.576,- Kč, viz' příloha č. 4 k zápisu
Ó' 2412012. Rada zároveň schválila pouŽití odpisů z doplňkové činnosti
jako neinvestiční příspěvek azároveň nařídila odvod odpisů z hlavní
činnosti v plné výši' tj. 165.711,- Kč do rozpočtu obce.
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2.

1'7 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce ZŠ a MŠ Lutín, příspěvkové
organizaci ve výši 3 tis. Kč na zabezpečení plesu školy, kteý se bude
konat v pátek dne 1B'1.2013'

1.8 Poskytnutí mimořádné odměny řediteli ZŠ a MŠ Lutín, příspěvková
organizace p. Mgr' Janu Spurnému za rok2012, viz' zápis č' 2412012
bod programu č. 8

1.9 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o závazku veřejné sluŽby - dopravní
obsluŽnosti pro rok2013 uzavřený mezi obcí Lutín a společenství
Veolia Transport Morava a.s.. Výše plateb dle tohoto dodatku zůstává
na Úrovni r.2012 a činí 585 tis. Kč.

1'10 Poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč TJ Sigma, odboru turistiky na
zabezpečení akce Novoroční výstup na Kosíř.

Rada obce souhlasí:

2.1 Aby do návrhu rozpočtu obce na rok2013 byla zahrnuta částka 20 tis.
Kč, která bude pouŽita jako příspěvek na zabezpečení provozu RC
Klásek V roce 2013.

Aby do návrhu rozpočtu obce na r' 2013 byla zahrnuta částka ve výši
20 tis. Kč, která bude pouŽita jako příspěvek na zabezpečení provozu
sdruŽení Duha Křišťál Lutín v roce 2013

2.2

3. Rada obce bere na vědomí:

3.1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok2012, viz'
zápis č' 2412012, bod programu č. 12. Bylo konstatováno Že při dílčím
přezkoumání hospodaření obce Lutín nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

V Lutíně dne 20. prosince 2012
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