
Usnesení 
ze 17. zasedání ZO konaného dne10.06.2009 

 
ZO Dolní Lutyně : 
 
90/17 V o l í : 
10.06.2009 

1) Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Eva Šikulová, Ing. Miloslav Mžyk, Mgr. 
Petr Kovařík 

2) Ověřovatele zápisu z 17. zasedání ZO konaného dne 10.06.2009 : Ing. Pavel 
Lukaštík, František Kryska 

 
91/17 S c h v a l u j e : 
10.06.2009 

1) Program 17. zasedání ZO konaného dne 10.06.2009 rozšířený o bod „výjimka 
z počtu žáků ve třídě pro Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem 
vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652, příspěvková organizace“; 

2) V souladu s ust. § 23 odst. 4 zák.č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652, příspěvková organizace, 
pro období školního roku 2009/2010; 

3) Přípravu a realizaci projektu „komunikací a kreativitou za poznáním“ v rámci 
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, prioritní osa 4.1 – 
Rozvoj venkova, v celkové výši dle žádosti 9 275 833,- Kč; 

4) Zabezpečení finančních prostředků na předfinancování projektu „komunikací a 
kreativitou za poznáním“  bankovním úvěrem ve výši 92,5% celkových 
způsobilých výdajů a na spolufinancování projektu z rozpočtové rezervy ve 
výši 7,5 % celkových způsobilých výdajů, zabezpečení prostředků na případné 
nezpůsobilé výdaje; 

5) Zabezpečení  hladkého financování výdajů projektu „komunikací a kreativitou 
za poznáním“ v provozní fázi z rozpočtu obce; 

6) Poskytnutí bezúročné půjčky Českému zahrádkářskému svazu, základní 
organizaci Dolní Lutyně ve výši 50.000,- Kč se splátkami 1.500,- Kč/měsíc; 

7) Uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky Českému zahrádkářskému 
svazu, základní organizaci Dolní Lutyně; 

8) Přijetí neinvestiční dotace na sociální služby ve výši 50 tis. Kč; 
9) Přijetí investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci a 

zateplení mateřské školy, Komenského 1009, ve výši 2.551.978,- Kč a 
150.116,40 Kč; 

10)  Rozpočtové opatření č. 2/2009; 
11)  Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Dolní Lutyně 

v předloženém znění; 
12)  Záměr odprodeje části parc.č. 434 zahrada o výměře 50 m2 v kat. území 

Věřňovice; 
13)  Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti v Dolní Lutyni ve výši 

30.000,- Kč na opravu sakristie kostela sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni; 
14)  Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu obce Dolní Lutyně p. Pavlu Pastuszkovi 

ve výši 20.000,- Kč, se splátkami ze mzdy 1.000,- Kč/měsíc; 
15) Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu obce Dolní Lutyně p. Radislavu Chodovi 

ve výši 20.000,- Kč, se splátkami ze mzdy 1.000,- Kč/měsíc; 



 
92/17  N e s c h v a l u j e :  
10.06.2009 

1) převod souhlasným prohlášením z LV č. 1 Česká republika parc.č. 131/2 
vodní plocha o výměře 284 m2, parc.č. 131/3 vodní plocha o výměře 33 m2 a 
parc.č. 240/5 vodní plocha o výměře 488 m2, vše  v kat. území Dolní Lutyně, 
na Obec Dolní Lutyně; 

2)  
 
93/17  P o v o l u j e :  
10.06.2009 
 

1) V souladu s ust. § 23 odst. 4 zák.č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, výjimku z počtu žáků ve třídě Základní a mateřské škole s polským 
jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652, příspěvková organizace, 
na školní rok 2009/2010; 

 
94/17  B e r e   n a   v ě d o m í :  
10.06.2009 
 

1) Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za r. 2008 včetně zprávy o 
výsledku přezkumu hospodaření za r. 2008; 

2) Závěrečný účet Mikroregionu Olše za r. 2008 včetně zprávy o výsledku 
přezkumu hospodaření za r. 2008; 

3) Zprávu o činnosti rady obce; 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Buzek      Bc. Jan Fismol 
starosta obce      místostarosta obce 


