
oBEC LUTÍN
Škohi 203,783 49Luttn

USNESENÍ č.16

z 16. zasedáníZastupitelstva obce Lutín,
konaného dne 10.7.2013 v Lutíně

Zpravadaj:

ověřovatelé zéryisu:

Zapisovatel:

Přítomno:

Ing. Radek Adler

Antonín Dozrál, Jan Galda

Edita Surzynová

11 členů Zo dle přiložené presenční listiny, Ing. Václavík,
3 hosté

1.1 bere na vědomí
kontrolu usnesení z 15. zasedánl Zastupítelstva obce Lutín

2. Rozpočtová opatření odvětvového třídění (8) rozpočtu 2.3. 4. 5/2013 a Rozpočtové

"''"tru"i oa základě ro26661utí Ministerstva vnitra CR a usnesení ZastuPitelsÍva

Olo o krai e net dotacez MV.G
dob

zastupitelstvo obce

2.1 bere na vědomí
Ro odvětvového třídění ( $) rozpočttl č,.2,3,4,5 l20I3

2.2 Ro nazékladěrozhodnutiMinisterstva vnitra ČR a usnesení Zastupitelstva olomouckého

kraje o poskýnutí účelové neinvestiční dotace zrozpočtuMv-GŘ HZS ČR na výdaje

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve výši 2 730,- Kč

3. Vvdání soutroru změn č.2 ÚP obce Lutín
zasrupitelswo obce

3.1 ověřilo
v souladu s ust. $ 54 odst. 2 zákonač.18312006 Sb.' o územním planovaní a stavebním

řádu ( stavební zákon),ve zněnípozdějších předpisů, že soubor změně.2

Územního p1ránu obce Lutín není v rozporu:

- s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády Ceské

republiky č,. 929 dne 20.7 .2009
- se zasadami územního rozvoje olomouckého kraje' vydaňými Zastupitelstvem

olomouckého kraje usnesením č. UZl2Il32l2008 dne 22.2.2008,po 1. aktualizacivydané

opatřením obecné povahy čj. KUOK 28400120ÍI ďne22.4.20tl
- se stanovisky dotčených orgánů
- se stanoviskem Krajskóho uřadu olomouckého kraje čj. KUoIí92357l2012



3.2 wďávát
v sou1adu s ustanovením $ 6 odst. 5 písm. c) zákonač. 183/2006 Sb., o územním

planovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapoužttí
g +: oa*t. 4 a $ 55 odst. 2 stavebního zákona, $ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č'500/2006Sb.'

ó územno analýických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

územně pliánovací čiooó'ti, $171 a následujícíchzikonač. 500/2004 Sb., správní řád, ve

znění po'aeisi"t' předpisů, ve spojení s ustanovením $ 188 odst' 3 a 4 stavebního zákona

formou opaiření obecné povahy soubor zménč.ZUzemního planu obce Lutín.

zastupitelstvo obce

4.1 schvaluje
sm1ouvu o bezúročné půjčce Rodirrnému centru Klásek ve výši 277 249,' Kč na realizaci

projektu Rekonstrukcé 
'oc. 

zaŤizenípro rodinné cenJ11m Klásek, jako předfinancování

io}roto projektu, na kteý RC získalo dotaci ve výši 277 249 Kč,- od SZIF

4.2 pověřuje
starostu podpisem této smlouvy

zastupitelstvo obce

5.1 bere na vědomí
informaci o plnění Plrínu investiční ýstavby a oprav a rekonstrukcí v roce 2013

zastupitelsvo obce

6.1 bere na vědomí
informaci starosty o konkurzu na obsazení funkce ředitele&y ZS a MS Lutín příspěvková

organizace

7. Různé
zastupitelsvo obce

7.I bere na vědomí
a) informaci o kamerovém systému v obci a pověřuje komisi oslovením min. 3 firem o

zadáni cenových nabídek dle požadavku obce

b) že bude vyhlašena anketa na webových stránkách a ve zpravada1í na jména nově

vznikajících ulic v Lutíně
c) že iádost o dotace RoP - chodník Lutín ul. U Kapličky nebyla schválena z důvodu

nesplnění poŽadavků na dotaci.

V Lutíně 10.7 .2013

Radek Adler tonín

v roce 201"3

" oBFC LUTÍN 6
sKoLNr Z0.]. 783 49 LUTÍN
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zpravodaj starosta obce


