Usnesení
z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 20.1.2014
v 16.30 hodin ve víceúčelové místnosti Kulturního domu v Dolní Lutyni

ZO Dolní Lutyně :
131/21 V o l í :
20.1.2014
1) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Lukaštík, Mgr. Eva Šipulová, Iveta
Nováková;
2) Ověřovatele zápisu z 21. zasedání ZO konaného dne 20.1.2014: Pavla
Petrová,Vladimír Nemec;
132/21 S c h v a l u j e :
20.1.2014
1) program 21. zasedání ZO konaného dne 20.1.2014;
2) přípravu a podání žádosti o dotaci z RPO regionu soudržnosti
Moravskoslezsko, prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory
2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj
infrastruktury pro vzdělávání, zaměření výzvy Modernizace výuky na
základních školách, číslo výzvy 2.1 – 30; žadatel Základní škola a Mateřská
škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, příspěvková
organizace, název projektu „Modernizace vybavení učebny fyziky“;
3) závazek obce na zajištění profinancování nákladů investiční akce projektu
„Modernizace vybavení učebny fyziky“ s celkovými předpokládanými náklady
ve výši cca 2.690 tis. Kč;
4) závazek obce splnit podmínku kofinancování projektu ve výši 15 % stanovené
spoluúčasti způsobilých výdajů a všech jeho nezpůsobilých výdajů. Veškeré
financování bude realizováno z rozpočtu obce Dolní Lutyně;
5) závazek obce zajistit udržitelnost projektu (zajistit úhradu provozních výdajů),
a to minimálně po dobu jeho stanovené udržitelnosti;
6) akceptaci „Potvrzení“ zřizovatele příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ
Aloise Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, okres Karviná, příspěvková
organizace, pro projekt „Modernizace vybavení učebny fyziky“ v rámci projektu
ROP regionu Moravskoslezsko;
7) Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. 866/2013 ze dne 2.5.2013 uzavřené mezi
Obcí Dolní Lutyně a společnosti ELKOPLAST CZ, s. r. o. IČ. 25347942 na
nákup techniky v rámci projektu „Sběrný dvůr a komunitní kompostárna Dolní
Lutyně“;
133/21 B e r e n a v ě d o m í :
20.1.2014
1) Informaci o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů;

Mgr. Pavel Buzek, v.r.
starosta obce

Bc. Jan Fismol, v.r.
místostarosta obce

