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Anonymizovaná verze 

 

OBEC LUTÍN 

Školní č.p. 203, 783 49  Lutín 

 

 

USNESENÍ č. 14/2018 
ze zasedání Rady Obce Lutín, 

konaného dne 7. srpna 2018 v budově OÚ v Lutíně 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Přítomni: A. Bábek, Ing. J. Chrást, Ing. R.Navrátil, Mgr. L. Soušková, 
  Ing. M. Brhel 
 
Omluveni: Ing.J.Burda 
 

1 Rada obce schvaluje: 
 

1.1 Rozpočtové opatření č.5/2018 viz. Příloha č.1  (připojena jen u originálu 
zápisu). 

 

1.2 Program 23. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se bude konat dne 
6.9.2018 od 18hod. v aule v Lutíně. 

 

1.3 Úpravu ceníku palivového dříví, které prodává Obec Lutín z kácených stromů 
na obecních pozemcích: 

• Cena za naloženou objemovou jednotku – multikáru (včetně bočnic), 
což  odpovídá cca 2 běžným metrům činí 1.000Kč včetně DPH a to 
včetně dovozu v rámci obce. 

 

1.4 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro akci „Polopodzemní 
kontejnery pro Obec Lutín“ se společností ENVI projekt CZECH s.r.o. za cenu 
235.000Kč(bez DPH). 

 

1.5 Změnu rozpočtu v rámci ZŠ a MŠ Lutín, která se týká převodu částky 50.000Kč 
z rozpočtu Školní družiny do rozpočtu ZŠ Lutín. Částka bude použita na 
výměnu podlahové krytiny v rámci modernizace počítačovo-jazykové učebny. 

 

1.6 Příkazní smlouva na technický dozor rekonstrukce místní komunikace „U školy 
– Třebčín“ se společností SafetyPro. Předpokládaná doba realizace jsou 3 
měsíce. Cena za tuto službu je 67.200Kč(bez DPH). 

 

1.7 Žádost manželů XXXXXX (XXXXXX XX,Lutín) o umístění kanalizační šachty na 
obecním pozemku p.č.293 v k.ú.Lutín. 
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2 Rada obce neschvaluje: 
 

2.1 Žádost pana XXXXXX na vyhrazené zpoplatněné parkování v lokalitě Na sídlišti 
v Lutíně pro jeho dvě auta. 

 

3 Rada obce pověřuje: 
 

3.1 Starostu obce podpisem smlouvy se společností ENVI projekt CZECH s.r.o. na 
zhotovení projektové dokumentace pro akci „Polopodzemní kontejnery pro 
Obec Lutín“. 

 

3.2 Starostu obce podpisem smlouvy se společností SafetyPro na technický dozor 
rekonstrukce místní komunikace „U školy – Třebčín“. 

 

4 Rada obce souhlasí: 
 

4.1 S návrhem aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Obce 
Lutín na roky 2019-2028. 

 

4.2 S předběžným návrhem Obce Slatinice, že žádost o dotaci ze SFDI podá Obec 
Slatinice na celou délku cyklostezky Lutín-Slatinice  tzn. i v katastru Obce Lutín. 
Po realizaci stavby cyklostezky by došlo k vzájemnému finančnímu vypořádání 
obou obcí. 

 

4.3 S žádostí společnosti K.V.Z. o souhlasné stanovisko k projektu napojení optické 
přípojky pro rozvaděč firmy p. Ference, který je umístěný  v bytovém domě 
XXXXXX XX,Lutín. Dotčené obecní pozemky jsou 428,437,212/17 k.ú. Lutín. 

 

4.4 S žádostí spol.Elpremont o souhlasné stanovisko k připojení domu - parc. č.134 
k.ú. Lutín k rozvaděči kabelu nízkého napětí, který je umístěn na konci cesty 
vedoucí podél bloku garáží u plotu areálu Sigma. Dotčené obecní pozemky jsou 
p.č. 230/31,230/79,228/8 k.ú.Lutín. 

 

4.5 S variantou s 5 stavebními parcelami dle návrhu územní (zastavovací) studie v 
lokalitě „U mlýnku“ v Lutíně. Návrh připravil Ing. arch. Libor Dašek z odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. 

 

5 Rada obce doporučuje: 
 

5.1 Aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Obce Lutín na 
roky 2019-2028 k projednání a schválení na nejbližším jednání Zastupitelstva 
obce Lutín. 
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5.2 Zařazení částky 60.000Kč do rozpočtu obce pro rok 2019. Částka bude použita 
na zajištění 2 ročníku rockového a pivního festivalu v Lutíně v červenci 2019. 
Příspěvek je určen na odměny pro účinkující a pronájem podia.    

 

5.3 K projednání a schválení Zastupitelstvem obce koupi části pozemku cca 10m2 
na parcele č. 242/3 v k.ú. Lutín pod kapličkou Sv. Floriána u magacíny dle 
geometrického plánu číslo 582-056/2015. 

 

5.4 Zařazení položky „Instalace klimatizace v kancelářích Obecního úřadu a 
Stavebního úřadu v Lutíně“ do rozpočtu roku 2019. 

 

6 Rada obce nedoporučuje: 
 

6.1 Žádost pana XXXXXX na odprodej části obecního pozemku (odhadované 
výměra cca 160m2)  p.č.224/1 k.ú. Lutín do jeho majetku. Rada obce předává 
tuto žádost k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

7 Rada obce bere na vědomí: 
 

7.1 Souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra ČR k uzavření smlouvy s vítězem 
koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského zařízení Obce Lutín 
společností Arko Technology a.s. 

 

7.2 Informace společnosti AP Investing, která řídí koncesní řízení na provozovatele 
vodohospodářského zařízení Obce Lutín. V zákonné lhůtě po vyhlášení 
výsledků koncesního řízení nebyly vzneseny námitky k výběru dodavatele 
společnosti Arko Technology a.s. Je známo i souhlasné stanovisko Ministerstva 
vnitra ČR k uzavření smlouvy s vítězem koncesního řízení. Ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek jsou tedy vytvořeny předpoklady pro podpis 
koncesní smlouvy. Schvalování koncesní smlouvy je zařazeno do programu 
nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce. 

 

7.3 Nabídku ČSOB na možnosti zhodnocení finančních prostředků Obce Lutín na 
běžném i depozitním účtu. 

 

7.4 Nabídku společnosti MESOH na nákup nálepek v rámci propagace omezování 
spotřeby jednorázových plastových lahví. 

 
 
 

V Lutíně dne:  7. srpna 2018 
 
 
 
        Ing. Jakub Chrást v.r.                              Antonín Bábek v.r. 

          místostarosta obce                                                      starosta obce                                                 


