
U s n e s e n í  
 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lutyně, konaného dne 15.12.2010 v 16,30 
hodin ve velké zasedací síni Obecního úřadu Dolní Lutyně 
 

 
ZO Dolní Lutyně : 
8/2 V o l í : 
15.12.2010 

1) Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Eva Šipulová, Ing. Pavel Lukaštík, 
Vladimír Nemec; 

2) Ověřovatele zápisu z 2. zasedání ZO konaného dne 15.12.2010 :   
MUDr. Pavla Hasprúnová , Iveta Nováková;  

3) Členy finančního výboru ZO Dolní Lutyně : Beránková Gabriela, Ing.; Kaňa 
Radomír, Ing., Ph.D.; Klajmonová  Danuta, Ing.; Kokoška Jozef, Ing.; 
Skříšovský Petr, Ing.; Wolf Jan;  

4) Členy kontrolního výboru ZO Dolní Lutyně : Finda Richard, Ing.; Hok Karel; 
Kolibačová Zdeňka, Malcharek Pavel; Mrákavová Eustasie; Wolf Rudolf;  

 
9/2 S c h v a l u j e : 
15.12.2010 

1) Program 2. zasedání ZO konaného dne 15.12.2010; 
2) Rozpočtové opatření čís. 4/2010; 
3) Rozpočet obce na r. 2011, a to rozpočet příjmů a výdajů dle přílohy důvodové 

zprávy; 
4) Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na r. 2011 ZŠ a MŠ 

Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000, příspěvková organizace, ve 
výši 5.280 tis. Kč; 

5) Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na r. 2011 ZŠ a MŠ 
s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652, příspěvková 
organizace, ve výši 800 tis. Kč; 

6) Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na r. 2011 Osvětové 
besedě v Dolní Lutyni,  K Výšině 211, příspěvková organizace, ve výši 1.600 
tis. Kč; 

7) Poskytnutí finančních příspěvků  z rozpočtu obce na r. 2011 sportovním 
organizacím : 

- TJ Sokol Dolní Lutyně ve výši 160 tis. Kč; 
- TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice ve výši 80 tis. Kč; 

8) Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2016 dle přílohy zápisu; 
9) Záměr odprodeje parcely čís. 351 ost. plocha o výměře 55 m2 v kat. území 

Věřňovice; 
10) Odprodej části parcely čís. 3357/3 v kat. území Dolní Lutyně v šíři nejvýše 4 m  

bez lesního porostu panu Milanu Šiškovi, bytem Orlová-Poruba, ul. Lipová 
330, a to za cenu dle znaleckého posudku + náklady za vyhotovení 
znaleckého posudku + náklady za vyhotovení geometrického plánu + náklady, 
které obec ponese s daňovou povinností; 

11) Časový plán zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lutyně v r. 2011; 
 
 



 
10/2 N e s c h v a l u j e :  
15.12.2010 

1) Záměr odprodeje části parcely čís. 3235/1 v kat. území Dolní Lutyně; 
 

 
 
11/2 S t a n o v í :  
15.12.2010 

1) Ve  výdajové stránce rozpočtu nesmí být  jednotlivými příkazci operací 
překročen  jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle 
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na r. 2011; v rámci paragrafů se 
změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje; 

 
 
12/2 V y d á v á :  
15.12.2010 

1) Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Lutyně čís. 2/2010, o místním poplatku 
ze psů; 

2) Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Lutyně čís. 3/2010, o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené 
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu; 

3) Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Lutyně čís. 4/2010 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství; 

4) Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Lutyně čís. 5/2010 o místním poplatku  
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů; 

 
13/2 B e r e   n a   v ě d o m í :  
15.12.2010 

1) zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Buzek      Bc. Jan Fismol 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
 
 
 
 


