
 
 
U  S  N  E  S  E  N  Í 

 
z   2.  zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně, konaného dne 11.prosince 2006 v 16,30 
hodin  ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu  Dolní Lutyně 
 
 
ZO Dolní Lutyně : 
 
 
8/2  V o l í : 
11.12.2006 
    

1) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Kovařík, MUDr. Jana Gavlasová,  
Mgr. Eva  Šipulová; 

2) Členy finančního výboru ZO Dolní Lutyně: Ing. Jana Drobilová, Ing. Kateřina 
Sviderová,  Ing.. Petr Skříšovský, Ing Karel Křemen, Ing. Danuta Klajmonová, 
Ing. Jozef  Kokoška; 

3) Členy kontrolního výboru ZO Dolní Lutyně: Eustasie Mrákavová, František 
Kryska, Josef Moravec, Ing. Richard Finda, Karel Hok, Rudolf Wolf; 

 
 
9/2  U r č u j e : 
11.12.2006 
 

1) Ověřovatele zápisu z 2. zasedání ZO konaného dne 11.12.2006: František Kryska, 
Mgr. Zdeňka Rončková; 

 
10/2   S c h v a l u j e :
11.12.2006 

 
1)   Jednací řády ZO, RO, výborů a komisí obce Dolní Lutyně; 
1) Časový plán zasedání zastupitelstva obce  a rady obce ; 
2) Programové prohlášení k rozvoji Obce Dolní Lutyně na léta 2006-2010 
3) Rozpočtové opatření č. 5/2006; 
4) Rozpočtové provizorium ve výši 8% na kalendářní měsíc skutečnosti rozpočtu r.2006 

do doby schválení rozpočtu obce na r.2007; 
5) Úplatný převod plynárenského zařízení ve vlastnictví Obce Dolní Lutyně do majetku 

SmPlynárenské, a.s.; 
6) Změnu „Zásad pro tvorbu a používání sociálního fondu Obce Dolní Lutyně v § 4 bod 

6) dle důvodové zprávy; 
7) Bezúplatný převod cisternové automobilové stříkačky CAS 25 Š RTHP; 
8) Záměr odprodeje  ppč. 1803 zahrada o výměře 239 m2 v kat. území Dolní Lutyně; 
9) Prodej části ppč. 629 ost. pl. o výměře cca 200 m2 v kat. území Věřňovice Agátě 

Seberové, bytem Dolní Lutyně-Věřňovice, Hlavní 230, a to za cenu dle znaleckého 
posudku + náklady za vyhotovení znal. posudku + náklady za vyhotovení 
geometrického plánu + náklady, které obec ponese s daňovou povinností; 

 



11) Prodej části ppč. 1668 trvalý travnatý porost o výměře cca 350 m2  v kat. území Dolní 
Lutyně manželům Janě a Kamilu Krajčovým, bytem Dolní Lutyně, Třanovského 1135, 
a to za cenu dle znaleckého posudku + náklady za vyhotovení znal. posudku + náklady 
za vyhotovení geometrického plánu + náklady, které obec ponese s daňovou 
povinností; 

12) Prodej části ppč. 1668 trvalý travnatý porost o výměře cca 350 m2  v kat. území Dolní 
Lutyně manželům Ervínu a Anně Močidlanovým, bytem Dolní Lutyně, Třanovského 
109, a to za cenu dle znaleckého posudku + náklady za vyhotovení znal. posudku + 
náklady za vyhotovení geometrického plánu + náklady, které obec ponese s daňovou 
povinností; 

13) Prodej části ppč. 160/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 325 m2  v kat. 
území Dolní Lutyně Ing. Vandě Mecové, bytem Ostrava-Město, ul.Cholevova 
1459/25, a to za podmínek stanovených žadatelkou a zřízení věcného břemene pro 
vlastníka ppč.1450 v k.ú. Dolní Lutyně; 

14) Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p. Mileně Randisové, zaměstnankyni obce, a to 
ve výši 20.000,-  Kč s pravidelnými měsíčními splátkami ze mzdy ve výší 1.000,- Kč; 

15) Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p. Martě Twyrdé, zaměstnankyni obce, a to ve 
výši 20.000,-  Kč s pravidelnými měsíčními splátkami ze mzdy ve výší 1.000,- Kč; 

16) Udělení stříbrné pamětní medaile Mgr Krystyně Durczok s věnováním; 
17) Udělení stříbrné pamětní medaile Mgr. Inz. Józefu Penkalovi s věnováním; 
18) Zvýšení příspěvku pro ZŠ A.Jiráska o 160 tis. Kč; 
19) Zvýšení příspěvku pro ZŠ s polským jazykem vyučovacím o 50 tis. Kč; 
 

 
11/2  S t a n o v í : 
11.12.2006 
 

1) Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle návrhu, s účinností  
od 2.11.2006; 

2) Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce; 
 
 
12/2   B e r e   n a   v ě d o m í : 
27.09.2006 
 

1) Zprávu o činnosti rady obce; 
2) Protokol z provedené kontroly hospodaření Mikroregionu „Olše“ za rok 2005 ze dne 

10.ledna 2006; 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel  Buzek        Bc. Jan Fismol 
starosta obce         místostarosta obce 
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