
Usnesení  
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lutyně,  konaného dne 16.11.2011 
v 16,30 hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Lutyně 

 
 

ZO Dolní Lutyně : 
 
 
41/7  V o l í : 
16.11.2011 

1) Návrhovou komisi ve složení : Terezie Kantorová, Ing. Richard Finda, Vladimír 
Nemec; 

2) Ověřovatele zápisu z 7. zasedání ZO konaného dne 16.11.2011 : Mgr. Eva 
Šipulová, Pavla Petrová; 

 
 
42/7  S c h v a l u j e : 
16.11.2011 

1) Program 7. zasedání ZO konaného dne 16.11.2011; 
2)  Rozpočtové opatření č. 4/2011; 
3) Navýšení příspěvku TJ Sokol Dolní Lutyně o 50 tis. Kč, a to účelově na úhradu 

vyúčtování plynu a pořízení výsledkové informační tabule; 
4) Bezúplatný převod částí parcel čís. 4335/2, 4335/3, 4335/5, 4335/6 a 4335/12 

(těleso silnice I/67) v kat. území Dolní lutyně, které jsou zastavěny místními 
komunikacemi IV. třídy (chodníky) od Ředitelství silnic a dálnic ČR na Obec 
Dolní Lutyně, přičemž obec na vlastní náklady pořídí geometrické zaměření; 

5) Záměr odprodeje pozemku  parc.čís. 2641/2 o výměře 321 m2 v kat. území 
Dolní Lutyně; 

6) V souladu s ut. § 85 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
prominutí pohledávky ve výši 36.427,- Kč TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřńovice; 

7) Poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnankyni obce Dolní Lutyně Zdeňce 
Witové ze sociálního fondu obce Dolní Lutyně ve výši 20 tis. Kč s měsíčními 
splátkami ze mzdy ve výši 1.000,- Kč; 

8) Dofinancování realizace projektu „Cyklotrasa Raciborz-Krzyzanowice-
Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“  z rozpočtu obce Dolní Lutyně takto :  

a) v případě neobdržení dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje 
a Ministerstva pro místní rozvoj dofinancování do výše celkových 
investičních nákladů vynaložených na výstavbu „Cyklotrasy Raciborz-
Krzyzanowice-Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“ v katastru obce Dolní 
Lutyně; 

b) v případě krácení dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje a 
Ministerstva pro místní rozvoj dofinancování ve výši příslušného 
procenta krácení dotace z celkových investičních nákladů 
vynaložených na výstavbu „Cyklotrasy Raciborz-Krzyzanowice-
Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“ v katastru obce Dolní Lutyně; 

 
 
 
 



43/7  R u š í :  
16.11.2011 
1) Usnesení zastupitelstva obce čís. 142/25 bod 5) ze dne 13.10.2010; 
 
 
44/7  B e r e   n a   v ě d o m í : 
16.11.2011  

1) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 
2) Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná, které se 

konalo 23.9.2011; 
3) Informaci o dotaci na sběrný dvůr; 

 
 
45/7  U k l á d á :  
16.11.2011 
   1)  Radě  obce  zahájit   přípravné  práce  na  zpracování obecně závazné vyhlášky  
        o  nakládání  s  biologickými  odpady.    Účinnost   této  vyhlášky  bude vázána  
        na začátek zahájení činnosti sběrného dvora; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Buzek               Bc. Jan Fismol 
starosta obce Dolní Lutyně             místostarosta obce Dolní Lutyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


