
 
U  S  N  E  S  E  N  Í 

ze13. řádného zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně, konaného dne 15.prosince v 16,30 
hodin ve velké zasedací síni Obecního úřadu Dolní Lutyně 
 
 
59/13   Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e  
15.12.2004   

 
1.  Úpravy rozpočtu obce na rok 2004 v předloženém znění 
2. Povolení výjímky z počtu žádků v ZŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní 

Lutyně, Koperníkova 652, a to od 1.1.2005 do konce školního roku 
2004/2005 

3.   Úhradu zvýšení výdajů na vzdělávací činnost ZŠ s polským jazykem 
vyučovacím Dolní Lutyně, ul.Koperníkova 652 v období 1.8.2005 

4.  Obecně závaznou vyhlášku obce o místních  poplatcích č.1/2004 
5. Zálohovou částku příspěvku na pokrytí ztráty z provozu systému MHD a IDS  
      ve městě Orlová ve výši 557 tis. Kč 
6. Zrušení účtu fondu rezerv a rozvoje 
7. Záměr odprodeje ppč. 3898 zas. plocha o výměře 402 m2 v k.ú. Dolní Lutyně 
8. Záměr odprodeje ppč.1750 o výměře 3597 m2 v k.ú. Dolní Lutyně 
9. Záměr odprodeje ppč.414 ost. plocha o výměře 304 m2, ppč.415 zahrada o 

výměře 265 m2, ppč.416/1 role o výměře 2784 m2 a ppč.417 ost. plocha o 
výměře 71 m2, vše v k.ú. Věřňovice 

10. Záměr směny části ppč.127 zast. plocha v k.ú.Věřňovice, jejímž vlastníkem je 
Magda Balcárková, bytem Dolní Lutyně-Věřňovice 179 za adekvátní výměru 
ppč.131 ost. plocha v k.ú.Věřňovice, která je ve vlastnictví obce Dolní Lutyně 

11. Časový plán zasedání rady obce a zastupitelstva obce v roce 2005 
12. Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2005 ve výši 23% rozpočtu r.2004  

pro zajištění  řádného chodu OÚ a OB 
13. Dotaci ve výši 20 tis. Kč pro TJ Sokol Věřňovice (celková částka dotace tedy 
činí 66 tis. Kč) na činnost tělovýchovné jednoty 

 
 
60/13   Zastupitelstvo obce  n e s c h v a l u j e : 
15.12.2005 

1.  Záměr směny parc. 707/3(PK) o výměře 5233 m2 v k.ú.Dolní 
Lutyně – vlastník Dagmar Wójciková, Dolní Lutyně 929 za 
adekvátní výměru parc. 707/1(PK) k.ú. Dolní Lutyně, která je ve 
vlastnictví obce Dolní Lutyně 

 
 
 
61/13   Zastupitelstvo obce  b e r e  n a  v ě d o m í: 
02.02.2005 

1. Kontrolu usnesení z 12. řádného  zasedání ZO z 09/2004 
2. Zprávu o činnosti rady obce 
3. Zprávu o činnosti finančního výboru obce za IV. čtvrtletí r.2004 

 
 



62/13   Zastupitelstvo obce  u k l á d á: 
15.12.2004 

1. Starostovi obce požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o úhradu 
navýšení nákladů spojených s financování ZŠ s polským jazykem 
vyučovacím ve školním roce 2004/2005 

2.  Dopravní komisi prošetřit vytíženost spoje č.8 MHD Orlová a předložit 
zprávu na lednovém zasedání ZO 

3.  Starostovi obce iniciovat schůzku s představiteli PČR Dětmarovice a 
Pohraniční policie Věřňovice na lednovém zasedání rady obce 

 
63/13 Zastupitelstvo obce  o d k l á d á : 
15.12.2004 

1. Schválení zakladatelské smlouvy neziskové organizace ESO a stanov    
neziskové organizace ESO na lednové zasedání ZO 

 
64/13   Zastupitelstvo obce  r u š í : 
15.12.2004 1. Usnesení ZO č. 36/12 bod 4. ze dne 29.1.2001 
 
 
 
 
Ing. Josef Lindner, MBA       Bc. Jan Fismol 
starosta obce         místostarosta obce 

 
 
 


