USNESENÍ
z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 17.12.2014
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně :
13/3 V o l í :
17.12.2014
1) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Rončková, Ing. Jana Drobilová, Ing.
Pavel Makovec;
2) Ověřovatele zápisu z 3. zasedání ZO konaného dne 17.12.2014: Pavla
Petrová, Mgr. Marcel Figura;
14/3 S c h v a l u j e :
17.12.2014
1)

program 3. zasedání ZO konaného dne 17.12.2014;

2)

v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, přijetí daru – objektu polygonální stodoly (kulturní
památka rej.č. 13801/8-784) na pozemku parc.č. 757 v kat. území Dolní
Lutyně od Marcely a Vítězslava Pavlů, bytem Dolní Lutyně, K Pískovně 83;

3)

v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů koupi části pozemků parc.č. 757 a 759 v kat. území Dolní
Lutyně Lutyně od Marcely a Vítězslava Pavlů, bytem Dolní Lutyně, K Pískovně
83, v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy, a to za smluvní cenu 100 tis. Kč +
náklady spojené s převodem nemovitostí;

4)

v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, koupi pozemků parc.č. 3/1 o výměře 227 m2, parc.č. 4 o
výměře 1875 m², parc.č. 5 o výměře 616 m², parc.č. 6 o výměře 1329 m²,
parc.č. 7 o výměře 1094 m², parc.č. 550 o výměře 87 m², parc.č. 583 o
výměře 82 m², 628/2 o výměře 1332 m², parc.č. 959 o výměře 153 m², 1107 o
výměře 264 m², 1625 o výměře 172 m², parc.č. 1673 o výměře 1037 m²,
parc.č. 4215 o výměře 3546 m², parc.č. 4336/3 o výměře 95 m², vše zapsáno
na listu vlastnictví čís. 11 pro kat. území Dolní Lutyně, a to od vlastníka Česká
republika, Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského
622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČ: 13642090, za cenu 659.480,- Kč;

5)

akceptaci smlouvy č. 13163451 o poskytnutí podpory a úročené zápůjčky ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Odkanalizování obce Dolní Lutyně - část Věřňovice“.
Registrační číslo CZ.1.02/1.1.00/13.19988, za podmínek uvedených v
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace č.
115D112001461;

6)

rozpočtové opatření č. 10/2014;

7)

podle ust. § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet obce na r. 2015, a to rozpočet příjmů,
investičních a neinvestičních výdajů dle přílohy materiálu;

8)

poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2015 příspěvkovým
organizacím obce:
a) ZŠ a MŠ A.Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, ve výši 5.280 tis. Kč;
b) ZŠ a MŠ s polským jaz. Vyučovacím Dolní Lutyně, Koperníkova 652, ve
výši 900 tis. Kč;
c)

9)

Osvětové besedě, K Výšině 211, Dolní Lutyně, ve výši 1.650 tis. Kč;

podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2015
sportovním organizacím:
a) TJ Sokol Dolní Lutyně ve výši 220 tis. Kč;
b) TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice ve výši 110 tis.Kč;

10) rozpočet sociálního fondu obce Dolní Lutyně na rok 2015 dle přílohy
materiálu;
11) rozpočtový výhled na roky 2015-2022;
15/3 R o z h o d l o :
17.12.2014
1)

že o předložených návrzích na změnu územního plánu rozhodne podle
ustanovení § 6 odst. 5) písm. a) ve vazbě na § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006
Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, po vydání změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně;

16/3 R u š í :
17.12.2014
1)

Usnesení ZO čís. 80/13 bod 2) ze dne 14.11.2012;

17/3 Po v ě ř u j e :
17.12.2014
1)

starostu obce k podpisu smlouvy č. 13163451 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na kaci „Odkanalizování obce Dolní Lutyně – část Věřňovice“;

2)

podle ust. § 102 odst. 2) písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů RO schvalováním rozpočtových opatření na příjmové
stránce rozpočtu bez finančního limitu a na výdajové stránce rozpočtu do výše
500 tis. Kč v jednotlivých případech včetně možnosti přesunu výdajových
položek mezi paragrafy;

18/3 S t a n o v í :
17.12.2014
1)

že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na r. 2015 (v rámci paragrafů se
změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje);

19/3 U k l á d á :
17.12.2014
1)

pořizovateli Územního plánu předložit zastupitelstvu k rozhodnutí návrhy na
změnu Územního plánu Dolní Lutyně spolu se svým stanoviskem při vydání
změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně;

2)

tajemnici obecního úřadu bezodkladně informovat jednotlivé navrhovatele
změny územního plánu a úřad územního plánování o rozhodnutí zastupitelstva
ve smyslu § 46 odst. 3 stavebního zákona;

20/3 B e r e n a v ě d o m í :
17.12.2014
1)

návrhy na změnu územního plánu Dolní Lutyně podané v roce 2014 dle
důvodové zprávy;

2)

zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce

Bc. Jan Fismol
místostarosta obce

