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Anonymizovaná verze 
 

OBEC LUTÍN 

Školní č.p. 203, 783 49  Lutín 
 

 

USNESENÍ č. 18/2018 
ze zasedání Rady Obce Lutín, 

konaného dne 18. října 2018 v budově OÚ v Lutíně 
__________________________________________________________________________ 

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

1 Rada obce schvaluje: 
 

1.1 Rozpočtové opatření Obce Lutín č.9/2018. Příloha u originálu zápisu. 
 

1.2 Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se bude konat 
dne 1.11.2018 v aule v Lutíně. 

 

1.3 Bezplatné zapůjčení auly a uvolnění prostředků z rozpočtu obce na rok 2018 ve 
výši 4.000Kč( 3.000Kč – hudba, 1.000Kč –  občerstvení) na pořádání 
Kateřinské zábavy v Lutíně dne 23.11.2018. Akci pořádá Český svaz žen Lutín 
ve spolupráci s Kulturní komisí Lutín. 

 

1.4 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 12.000Kč na pořádání 
akcí: 

a) 19.10.2018 – Divadelní představení ZUŠ Plumlov – 1.500Kč na občerstvení 
pro účinkující 

b) 29.11. a 30.11.2018 - Cestovatelské besedy s Márovými – 2 x 5.000Kč 
(přednáška) + 500Kč (občerstvení) 

           Akce pořádá  Kulturní komise Lutín. 
 
 

1.5 Opravu větracích šachet na budově DPS v Lutíně. Důvodem opravy jsou 
nečistoty, které se do těchto šachet přes poškozená místa dostávají. Opravu 
provede OSVČ Libor Mlčoch za cenu 12.000Kč(bez DPH). 

 

1.6 Opravu plynového rozvodu v budově staré školy v Třebčíně. Plynový rozvod je 
podle zprávy revizního technika v nevyhovujícím stavu. Opravu provede 
společnost Kaleta Jiří – Voda, topení, plyn za cenu 65.564,50Kč(bez DPH) – 
realizace + 3.500Kč(bez DPH) – projekt. Celkem 69.064,50Kč(bez DPH).   
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1.7 Výrobu vestavěné skříně a stolních kontejnerů pro Stavební úřad Lutín. Skříně 
dodá OSVČ Tomáš Ordoš za cenu 45.700Kč(bez DPH). 

 

1.8 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 4.000Kč na pořádání 
akce „Adventní workshop“ dne 18.11.2018. Prostředky budou použity: 

         1.000Kč – kytice pro 10 účinkujících žen 
         1.000Kč – nákup materiálu ke zdobení 
         2.000kč – zajištění akce (občerstvení) 
         Akci pořádá  Kulturní komise Třebčín. 
 

1.9 Uvolnění prostředků z rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 3.500Kč na zajištění 
závěrečného večera tanečního kurzu, který se koná 9.11.2018. Prostředky 
budou použity: 2.500Kč(zajištění doprovodného programu), 1.000Kč(kytice na 
závěrečný večer pro taneční mistry a hostující závodní páry. 

Akci pořádá  Kulturní komise Třebčín. 
 

1.10 Pořízení dřevěného domku do areálu „na Rybníčku“ za cenu 60.210Kč(bez 
DPH). Domek bude sloužit k rozšíření prodeje občerstvení v rámci 
společenských akcí a dále k uskladnění materiálu. Na tento projekt bude 
podepsána smlouva o dotaci s Krajským úřadem Olomouckého kraje na částku 
40.000,-Kč. Upravuje se tímto Usnesení č.1.11 z Rady obce č.9/2018.  Domek 
vyrobí a dodá společnost Trinium Invest s.r.o. 

 

1.11 Změnu Organizačního řádu Obecního úřadu v Lutíně. Ke dni 31.12.2018 se 
ruší pracovní pozice správce hřiště. 

 

1.12 Ohňostroj v ceně 5.000Kč pro oslavy 100 let založení republiky, které se 
uskuteční dne 27.10.2018 v Třebčíně. 

 

1.13 Bezplatné zapůjčení auly dne 25.11.2018 za účelem uspořádání akce pro 
rodiče a veřejnost „Vánoční jarmark“. Akci pořádá RC Klásek. 

 

 

2 Rada obce neschvaluje: 
 

2.1 Žádost pana XXX XXXXXX( adr. XXXXX) o možnosti vydláždění plochy cca 
12m2 na pozemku v majetku Obce Lutín parc.č. 414/1, k.ú. Třebčín. 

 

3 Rada obce souhlasí: 
 

3.1 Se zněním kupní smlouvy na stavební objekty v Třebčíně ( obslužná a pochozí 
komunikace, splašková kanalizace, vodovodní řád, veřejné osvětlení) mezi 
manželi XXXXXX z XXXXX a Obcí Lutín. 
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3.2 S vypsáním Záměru na pronájem části nemovitosti – nebytové prostory – 
prodejna smíšeného zboží v objektu č.p. 109, Třebčín o výměře 94,18m2, která 
je v majetku Obce Lutín. 

 

3.3 S prodloužením nájmu bytu na adrese XXXXXX, Lutín pro pana XXXXXXX. 
Stávající nájem končí 31.12.2018 , nájemní smlouva se prodlužuje do 
31.12.2020. 

 

3.4 S navrhovaným stavebním záměrem stavebníků, pana XXX XXXXXX a paní 
XXX XXXXXX, týkající se novostavby rodinného domu s garáží, zpevněnými 
plochami a přípojkami inž. sítí, na parc. č. 37/1, k.ú. Lutín, včetně vybudování 
příjezdové cesty k nemovitosti na obecním pozemku č.37/8, k.ú. Lutín. 

 

4 Rada obce bere na vědomí: 
 

4.1 Výroční zprávu ZŠ a MŠ Lutín za školní rok 2017/2018. 
 

4.2 Nabídku zahradního architekta pana Ing.Petra Malíka  na osazení svahu „Na 
rybníčku“ po vykácených stromech. Pan Ing.Malík doporučuje osazení cca 8 
druhy keřů a černými borovicemi včetně kapénkové závlahy. Cena těchto prací 
a materiálu je 213.081Kč ( včetně DPH). 

 

4.3 Informaci Ing. Chrásta o stavu projektu „Cyklostezka Lutín-Třebčín“ 
 

4.4 Informaci ředitelky ZŠ a MŠ Lutín Mgr.L.Souškové,  dne 1.11.2018 se na 
parkovišti před budovou OÚ Lutín uskuteční sběr papíru. 

 

 
 
 
 

V Lutíně dne:  18. října 2018 
 
 
 
         Ing. Jakub Chrást v.r.                     Antonín Bábek v.r. 

          místostarosta obce                                                      starosta obce                                                 


